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 Anul 2014 a fost pentru Republica Moldova unul plin de evenimente politice și 

sociale.  

 Din 28 aprilie, moldovenii care deţin paşapoarte biometrice pot călători fără vize în 

spaţiul european, în afară de Marea Britanie. 

 La 28 iunie, Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea 

Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, 

semnat pe 27 iunie 2014 la Bruxelles.  

 La 2 iulie 2014 a avut loc ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica 

Moldova şi UE de către Parlamentul Republicii Moldova. Conform procedurilor legale, acesta 

urmează să fie ratificat şi de către legislativele tuturor statelor membre ale UE. 

La 16 octombrie Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a aprobat cu 44 de 

voturi pentru, 3 împotrivă și nici o abținere, ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica 

Moldova și UE. 

 La ședința plenară a Parlamentului European din 13 noiembrie au votat în favoarea 

ratificării 535 deputaţi, contra a 94 deputaţi, 44 deputaţi s-au abținut. 

 

        În urma acestor evenimente importante, Republica Moldova s-a deplasat cu un pas 

mai aproape de valorile europene și de respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

persoanelor LGBT. 

 

 În iunie 2014, Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica 

Moldova, a lansat un spot video politic menit să demonstreze „viciile” Uniunii Europene și să 

solicite referendumul care ar decide cursul de dezvoltare al RM. În spot, printre altele, a fost 

folosită imaginea Conchitei Wurst, care a câștigat recent concursul Eurovision. Când apare 

imaginea Conchitei, apare și cuvântul „Valori?”, ceea ce presupune că UE este o uniune 

imorală de țări europene, pentru că o asemenea persoană a câștigat acest consurs. 

 

 La data de 30 noiembrie au avut loc alegerile parlamentare. Pentru prima data în 

istoria Republicii Moldova în cursa electorală a participat un candidat independent, Oleg Brega 

care susține deschis egalitatea în drepturi și pentru persoanele LGBT, inclusiv dreptul la 

căsătorie și adopție. Oleg Brega a declarat: „Sunt de acord cu tendinţa statului de a 

dezinstituţionaliza, de a scoate din internate toţi copiii orfani şi mi se pare minunat şi acceptabil 

ca o pereche gay să poată adopta un copil, să-l crească şi să-l educe cu dragoste părintească.” - 

13 noiembrie 2014, diez.md (http://diez.md/2014/11/13/9-idei-care-il-descriu-pe-oleg-brega-

dintr-o-alta-lumina/) 
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 Acest candidat a acumulat peste 14 mii de voturi (circa 1% din voturi), ceea ce este 

mai mult decât a acumulat oricare alt candidat independent și majoritatea partidelor politice. 

Totuși, aceste voturi nu au fost suficiente pentru a putea accede în Parlament. 

 

 Centrul de Informații GENDERDOC-M a întreprins o serie de măsuri și activități 

pentru a preveni discursul de ură în perioada electorală. Aceste activități au avut un efect 

pozitiv: nu a fost înregistrat nici un caz de discurs de ură, instigare la ură, violență și 

discriminare față de persoanele LGBT din partea concurenților politici.  

  

 În luna noiembrie, 11 mii de respondenți ai site-ului „Testelectoral.md”, versiunea 

moldovenească a instrumentului pan-european de vot online, care compară opiniile 

utilizatorilor cu cele ale partidelor politice – „Vot Match.eu”, au răspuns la întrebarea „Ar 

trebui să se permită casatoria civilă între parteneri de același sex?”. Rezultatele au fost 

următoarele: 19% dintre respondenți au răspuns afirmativ, 72% nu sunt de acord și 9% dintre 

respondenți s-au abținut. 

 

 Centrul de Informații GENDERDOC-M a efectuat în anul 2014 împreună cu 

UNICEF un studiu numit „Percepţia perioadei adolescenţei de către tinerii din comunitatea 

LGB”. Pentru studiu au fost interogate 140 de persoane LGB.  

 Conform acestui studiu, 82% dintre intervievaţi, adică 115 subiecţi, au indicat că 

anumite măsuri cu scopul informării despre homosexualitate în şcoală, nu s-au petrecut. Însă 

tonul discuțiilor despre homosexualitate a fost negativ în 53% de cazuri, pozitiv în 25% de 

cazuri și neutru în 22% de cazuri.   

  

 Institutul de politici publice (Chișinău) a elaborat în perioada 27 iunie – 8 iulie 

2014 Sondajul sociologic „Fenomenul discriminării în Republica Moldova: percepţia 

Cetăţeanului”. Conceptul a fost discutat cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii (CPEDAE), Institutul pentru politici publice (Bucureşti), 

Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării (România), în consultare cu un şir de ONG-

uri din Republica Moldova. Sondajul a fost administrat în teren de Centrul de Investigații 

Sociologice și Marketing CBS AXA. Eroarea maximală a sondajului este de 3%. 

http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=150&id=715&parent=0 

 Cercetarea s-a efectuat pe un eşantion de 1070 de persoane cu vârsta de peste 18 ani 

și este reprezentativ pentru populaţia adultă a ţării; eșantionul nu include raioanele de est ale 

Republicii Moldova. Sondajul s-a desfăşurat în 84 de localităţi. 

 Conform acestui sondaj, doar 16,9% ar accepta ca persoanele LGBT să locuiască în 

RM; 13,8% ar accepta persoanele LGBT în localitatea sa; 10,9% i-ar accepta în calitate de 

vecin; 7,3% -  în calitate de prieten; 4% - în calitate de membru al familiei. 

 La întrebarea care sunt grupurile de persoane discriminate/ nedreptăţite cel mai 

frecvent în Republica Moldova, 19,9% consideră că acestea sunt persoanele LGBT. 

  La întrebarea ce atitudine aveți față de persoanele LGBT, 2,2% au răspuns că 

acceptă, 11,3% - atitudine neutră; 83% - nu acceptă; 3,5% - nu au știut să răspundă.  

 2,5% din respondenți consideră că persoanele LGBT trebuie nimicite; 

 69,2% consideră că persoanele LGBT sunt destrăbălaţi, imorali, perverşi; 

 66,1% consideră că persoanele LGBT sunt bolnavi şi trebuie să se lecuiască;  

  39,1% consideră că persoanele LGBT sunt pedofili; 

 39,2% consideră  că persoanele LGBT sunt purtători de HIV/SIDA; 

 57,4% consideră că relaţiile homosexuale trebuie pedepsite; 

 La întrebarea dacă credeţi că relaţiile homosexuale trebuie pedepsite, atunci ce 

pedepse ar trebui să fie aplicate, răspunsurile au fost următoarele: 
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 83,7% - interzicerea unor drepturi; 55,5% - amenda; 42,2% - închisoare. 

 

 92,5% s-ar simți deranjați să afle că un membru al familiei este LGBT; 

 92,1% s-ar simți deranjați dacă o persoană de acelaşi sex le-ar face avansuri; 

 91,8% s-ar simți deranjați să afle că unul dintre profesorii copilului lor este LGBT; 

 91,4% s-ar simți deranjați să afle că unul din colegii/prietenii copilului lor este 

LGBT; 

 90,0% s-ar simți deranjați să afle că prietenul/prietena lor este LGBT; 

 90,1% s-ar simți deranjați să afle că medicul lor de familie este LGBT; 

 89,4% s-ar simți deranjați să vadă pe stradă două persoane de același sex ținându-se 

de mână sau sărutându-se erotic în locuri publice. 

 

 Din toți respondenții doar 6,7% cunosc pe cineva care este homosexual; 6,6% 

afirmă că sunt homosexuali pe care-i cunosc din vedere; 2,2% au (sau au avut) colegi /colege 

homosexuali; 1,5% li se întâmplă să-și facă cumpărăturile într-un magazin în care vinde o 

persoană LGBT; 0,8% li se întâmplă să ceară ajutorul unei persoane LGBT; 0,8% au vecini 

homosexuali cu care se salută; 0,6% se întâlnesc şi cu homosexuali; 0,4% au rude 

homosexuale; 0,2% în probleme personale se sfătuiesc adesea cu o persoană LGBT. 

 

 Rezultatele sondajului arată că nivelul de informare despre personele LGBT este 

foarte scăzut, atitudinea față de homosexualitate este bazată pe stereotipuri și prejudecăți. 

Nivelul de homofobie este înalt, un număr destul de mare este predispus spre acte violente față 

de persoanele homosexuale. 

 

DISCURS MOTIVAT DE URĂ, INCITARE LA URĂ ȘI DISCRIMINARE 

 

 În luna iulie 2014, Judecătoria Bălți l-a amendat pe Episcopul ortodox Markel cu 

10.000 lei (415 de euro) pentru afirmația că „92 la sută din numărul cărora (LGBT) sunt 

purtători de ВИЧ de SIDĂ sunt bolnavi de SIDĂ”, precum și pentru apelul „să nu li se permită 

chiar să se angajeze în câmpul de lucru în instituţiile educaţionale, în instituţiile de ocrotire a 

sănătăţii şi în instituţiile de alimentare publică”. 

http://www.publika.md/preotii-cer-interzicerea-angajarii-homosexualilor-in-scoli--spitale-si-

in-domeniul-alimentatiei-publice_1055681.html 

  Episcopul a mai fost obligat să acopere taxele și cheltuielile de judecată (12.000 lei 

(500 Euro)).  

 Imediat după decizia instanței, la 24 iulie 2014 episcopul a avut o conferință de 

presă în care a refuzat să-și ceară scuze pentru discursul său de ură, mai mult, el a afirmat că 

„nu 92%, dar 95% din homosexuali au HIV/SIDA”. 

http://protv.md/stiri/social/i-a-ponegrit-si-mai-tare-cum-si-a-cerut-scuze-episcopul-marchel---

600631.html 

 GENDERDOC-M a denunțat declarația episcopului la Procuratură. Procuratura a 

refuzat să deschidă un proces penal, pentru care fapt GENDERDOC-M depune o plângere la 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. 

 

La data de 10 iunie 2014, în timpul unei emisiuni la Canal Regional, la tema „Poate 

instigarea la ură împotriva persoanelor LGBT fi oprită?” cu participarea coordonatoarei  

programului Lobby și Advocay a GENDERDOC-M, Angela Frolov și a avocatei Doina Ioana 

Străisteanu, preotul ortodox Panas a făcut următoarea declarație: „Alături de oamenii răi și cei 

păcătoși nu vreau să stau. Vreau ca în societatea noastră să fie oameni sănătoși. Ușile bisericii 

sunt mereu deschise, doar că aceste persoane nu au dreptul să se împărtășească. Drepturile 
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omului au apărut mult mai târziu. Homosexualitatea este o măgăreală, voi nu înțelegeți 

biblia.” 

http://discriminare.md/un-preot-a-criticat-comunitatea-lgbt-afirmand-ca-homosexualitatea-

este-o-magareala/ 

După o plângere depusă de către Angela Frolov la sectorul de poliție, preotul a fost 

amendat cu 1000 MDL pentru insulte verbale.  

 

Fostul ministru al Securității de Stat, Anatol Plugaru, la o adunare politică a Partidului 

Comunist a declarat următoarele:   

„La marginea satului, la intrare, sa punem o tabliță: gay-ii n-au voie! Ați votat pederaștii?! ".  

http://protv.md/stiri/social/anatol-plugaru-actionat-in-judecata-de-catre-homosexuali-numai---

594171.html 

La 15 iulie 2014, GENDERDOC-M a depus un denunț la Procuratură pentru discursul 

de ură și incitare la discriminare împotriva persoanelor gay. La 29 august 2014, a fost primit 

refuzul de a deschide anchetă penală. La 01 octombrie 2014 a fost depusă o plângere către 

judecătorul de instrucție împotriva deciziei procurorului de a iniția ancheta. La 03 decembrie 

2014 judecătorul de instrucție a obligat Procuratura să inițieze o anchetă penală împotriva lui 

Anatol Plugaru. 

 

În luna mai 2014, canalul PRO TV a publicat un articol numit „Gay-ii din Moldova țin 

în secret locul paradei. Ce spun despre victoria Conchitei Wurst la Eurovizion”.  

http://protv.md/stiri/social/gay-ii-din-moldova-tin-in-secret-locul-paradei-ce-spun-despre---

549891.html 

Comentariile la acest articol au fost instigatoare la crimă, rele tratamente și hărțuire a 

persoanelor gay. A fost făcut un apel către televiziune pentru a modera comentariile și pentru 

a preveni instigarea la ură, dar ei nu au manifestat nici o reacție la scrisoarea noastră. Am 

început un proces civil pentru incitare la discriminare împotriva persoanelor LGBT pentru 

lipsa unei moderări a comentariilor de pe pagina web a canalului de televiziune. A fost făcută 

referință la precedentul „Delfi SA vs Estonia” a Curții Europene pentru Drepturile Omului 

(CEDO).  

 

La 25 octombrie 2012, Alianța pentru Salvarea Familiei din Moldova a organizat o 

lectură publică cu titlul „Efectul diversității sexuale asupra dezvoltării societății”. O broșură 

numită „Manifestul Homosexualilor” a fost distribuită publicului.  Broșura conține chemări la 

abuz sexual și viol și este scrisă din numele persoanelor gay.  

Evenimentul a avut loc la Patria Lukoil Cinema, proprietarul cinematografului, 

președintele Partidului Social Democrat, Victor Șelin a avut un discurs de introducere. El a 

declarat: „Eu, ca lider al social-democraților, am publicat clandestin aproximativ 100.000 de 

broșuri verzi (el a demonstrat „Manifestul Homosexualilor”)”.   

GENDERDOC-M a adresat un denunț către Procuratura Generală, în baza articolului 

346 a Codului Penal privind Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei. 

La 4 decembrie 2012, Procuratura a emis un răspuns oficial prin care informează 

despre neînceperea urmăririi penale din cauza lipsei componenței de infracțiune. 

La 22 decembrie 2012, GENDERDOC-M a atacat acest refuz în instanța de judecată. 

Cererea a fost acceptată la 21 martie 2013 și Procuratura a fost obligată să inițieze o anchetă. 

În luna octombrie 2013 a fost depusă o cerere pentru a ne informa despre acțiunile 

întreprinse de către Procuratură, dar nu am primit nici un răspuns.  

În luna mai 2014, GENDERDOC-M a primit un nou refuz de a deschide ancheta în 

cazul respectiv. S-a mai făcut un apel împotriva deciziei, au avut loc două ședințe de judecată 

în august 2014 și a fost pronunțată o hotărâre de anulare a refuzul procurorului de a investiga.  
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S-a deciz să fie depusă o cerere la CEDO, pe baza argumentării similare ca și în cazul 

„Vejdeland și alții vs. Suedia”, și anume se va pretinde că nimeni nu are libertatea de 

exprimare în răspândirea instigării la ură împotriva persoanelor LGBT, și că GENDERDOC-

M are dreptul la un remediu eficient împotriva discursului de ură, care în timpul actual nu este 

asigurat la nivel național. Plângerea va pretinde o încălcare a articolului 10 cu articolul 13 și 

articolul 13 cu articolul 17 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

 

Pe adresa site-ului www.egali.md în rubrica „istorii personale” vin regulat mesaje de 

ură din partea persoanelor anonime. În 2014 au parvenit două mesaje cu amenințări și insulte. 

 

VIOLENȚĂ MOTIVATĂ DE URĂ 

 

ACTIVITATEA GRUPĂRII EXTREMISTE „OCCUPY PEDOFILIA”: 

 

Un grup violent numit „Occupy Pedofilia” (având aceeași membri care fac parte din 

alte grupări numite „Scutul social”, „Restruct Moldova”, „Stop ham”), a început vânătoarea 

persoanele gay din Republica Moldova. Acest grup a fost inițiat în Rusia, răspândindu-se apoi 

în Ukraina, Belarus și Kazahstan. Membrii grupării pretind că luptă cu pedofilii, de fapt își 

găsesc victimele pe site-urile de socializare pentru gay. Ei își creează conturi false și intră în 

discuții cu bărbații gay după care îi invită la întâlnire. La locul întâlnirii victimele sunt 

întâlnite de câțiva tineri – membri ai grupării. Aceștia umilesc, agresează, hărțuiesc sexual, 

torturează victima, filmează toate aceste fapte și video-ul îl încarcă pe site-urile de socializare 

pe care au pagini deschise. Cel puțin șapte videoclipuri de acest fel au fost postate în 

Republica Moldova. Trei victime ai acestei grupări s-au adresat organizației pentru asistență 

juridică. 

Au fost inițiate cel puțin trei anchete penale în baza plângerilor victimelor. 

GENDERDOC-M a depus o reclamație specială în care au fost explicate toate 

simbolurile utilizate de Occupy Pedofilia în activitatea lor.  

Au fost cerute măsuri de protecție pentru victime însă ele au fost respinse.  

 

Într-unul dintre aceste videoclipuri, membrii grupării au forțat o victimă să spună 

„Salut”, urmat de gesturi umilitoare Angelei Frolov, (coordonatoarei programului Lobby și 

Advocay GENDERDOC-M). În acelaș videoclip, membrii grupării, vorbesc despre 

posibilitatea de a detona biroul GENDERDOC-M. 

GENDERDOC-M a depus o cerere la poliție împotriva liderului acestui grup, 

Stanislav Ghibadulin, în care a cerut să se aducă scuze publice organizației și Angelei Frolov, 

să fie eliminat acest video de pe toate paginile de internet, precum și să achite daunele morale 

produse. Deasemenea, a fost depus un denunț cu toate informațiile acumulate Inspectoratului 

de Poliție Botanica și Procuraturii.  

 

Este foarte important să se acorde atenție faptului că acest grup a fost foarte activ în 

timpul marșului pentru egalitate din 17 mai 2014. Aproximativ 15-20 de tineri (printre care 

liderul grupului care este ușor de recunoscut și câțiva minori) cu fețele acoperite cu măști 

medicale au scandat, „Vă vom spânzura și vă vom îngropa”, „Moarte poponarilor!” și 

„Occupy Pedofilia, distruge viața poponarilor”. Am depus o plângere la poliție pe marginea 

acestor insulte și amenințări. Ca rezultat, liderul grupării a fost amendat cu 1 000 MDL, însă 

amenda a fost contestată în instanța de judecată.  

 

La o săptămână după Festivalul Pride, Angela Frolov, coordonatoarea programului 

Lobby și Advocacy GENDERDOC-M, a participat la expoziția foto împotriva discriminării 

http://www.egali.md/


organizată de Centrul de Informații pentru Drepturile Omului (CIDO) care a avut loc în parcul 

central. Stanislav Ghibadulin și alți membri ai bandei Occupy Pedofilia au venit la expoziție și 

au hărțuit-o pe Angela. Întreaga scenă a avut loc în fața mai multor persoane. La 17 iunie 2014 

a fost depusă o plângere împotriva lui Stanislav Ghibadulin pentru discurs de ură și incitare la 

violență și discriminare împotriva homosexualilor. 

La sfârșitul lunii iunie, organizația a primit un răspuns oficial la plângerea Angelei 

Frolov de la Inspectoratul General al Poliției în care se menționează că o anchetă penală pe 

acțiunile liderului Occupy Pedofilia a fost deja deschisă. Toate dovezile trimise la poliție au 

fost anexate la dosar.  

 

Două procese împotriva liderului grupării pe defăimare și incitare la discriminare au 

fost respinse de către organele de poliție. 

A fost depusă o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării .  

La 15 decembrie 2014 Consiliul a emis o decizie în care Stanislav Ghibadulin a fost 

găsit vinovat de victimizare, incitare la discriminare și hărțuire pe motiv de orientare sexuală.  

http://egalitate.md/index.php?pag=news&id=836&rid=568&l=ro  

În baza acestei decizii a fost depusă o cerere de chemare în judecată. 

 

În dimineața zilei de 20 septembrie 2014 membrii Occupy Pedofilia au atacat oficiul, 

lucrătorii și beneficiarii organizației GENDERDOC-M. Incidentul a avut loc la ora 09:15, 

când aproximativ 40 de membri ai comunității LGBT s-au adunat la sediul GENDERDOC-M 

înainte de a pleca la o activitate în afara Chișinăului. Un grup de aproximativ 8 tineri mascați 

(unii dintre ei vizibil minori) au atacat biroul GENDERDOC-M cu ouă, lovind mai multe 

persoane, curtea și pereții clădirii. Unul dintre atacatori a strigat insulte homofobe, „Nu 

poponarilor!”. 

Cu cinci minute înainte de atac, grupul format din opt tineri, printre care și liderul 

Stanislav Ghibadulin, cu fețele deschise, a fost observat în apropierea oficiului de către trei 

angajați ai GENDERDOC-M. Ei au avertizat imediat prin telefon pe cei aflați în ofciu despre 

posibilul atac și toți beneficiarii au reușit să intre în ograda oficiului. 

În timpul atacului, directoarea GENDERDOC-M a dat indicații să fie apăsat butonul 

de alarmă și a apelat poliția. Atacatorii au auzit acest lucru și au fugit. În scurt timp, poliția a 

sosit la fața locului și a întocmit un proces verbal. 

Avocata GENDERDOC-M, a cerut măsuri de protecție pentru organizație și membrii 

acesteia, precum și patrularea străzii pe care se află oficiul. Nici la una dintre aceste solicitări 

nu am primit răspuns de la organele de poliție.Am fost informați doar despre faptul că 

Ghibadulin a fost amendat cu 1 000 de lei pentru atacul asupra oficiului. Astfel, în loc de o 

anchetă penală, poliția l-a amendat. Am verificat în baza de date a instanțelor și am constatat 

că Ghibadulin Stanislav a contestat în instanța de judecată amenda sa pentru atacul asupra 

oficiului GENDERDOC-M. 

 

La 11 octombrie, opt membri ai grupării Occupy Pedofilia, inclusiv liderul lor, au 

venit la un eveniment dedicat Zilei Internaționale Coming Out organizat de Centrul 

GENDERDOC-M, care a avut loc într-un teatru din Chișinău. Ei au intrat atunci când 

evenimentul începuse. Deși aceștia nu au manifestat nici un comportament violent, 

organizatorii au fost nevoiți să întrerupă activitatea și să apeleze la poliție. Membrii grupării 

au părăsit locul de desfășurare al evenimentului înainte de sosirea poliției. 

 

După conferința de presă a organizației din 25 noiembrie, numită „GENDERDOC-M 

acuză o grupare de acţiuni extremiste la adresa homosexualilor”  în care au fost aduse dovezi 

ale activității extremiste și implicarea minorilor în acțiunile ilegale ale grupării 

http://egalitate.md/index.php?pag=news&id=836&rid=568&l=ro


(http://ipn.md/ro/societate/66013), Procuratura Generală a publicat un comunicat de presă cu 

următorul conținut (http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/5976/):  

„La 26.11.2014, procurorii din cadrul Procuraturii sect. Buiucani, mun. Chișinău, în 

comun cu colaboratorii SIS și ai Inspectoratului de Poliție Buiucani, au efectuat percheziții la 

domiciliile unor membri ai organizațiilor cu caracter extremist. 

Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale începute în luna octombrie, pe faptul 

că pe teritoriul Republicii Moldova își desfășoară activitatea un grup de persoane care au 

format organizații cu caracter extremist, precum „Scutul Social”, „Restruct Moldova”, 

„Russkii Leghion” (Moldova), „Noua Legiune” ș.a., care, pe parcursul anului 2014, avînd 

scopul aţîţării vrajbei, diferenţierii și dezbinării naţionale, etnice și rasiale, din motive de ură 

socială,  au creat și distribuit mesaje cu caracter extremist prin intermediul forumurilor de pe 

site-uri de divertisment și a mai multor rețele de socializare (www.facebook.com, 

www.vk.ru). Reprezentanții respectivelor structuri ar fi implicate și în acțiuni violente cu 

caracter discriminatoriu. 

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate măști și cagule, pe care suspecții le 

îmbrăcau la momentul săvîrșirii infracțiunilor, cuțite, cartușe, drapele, suporturi digitale 

purtătoare de informații etc. 

Unul din principalii lideri ai mișcărilor respective a fost reținut, în conformitate cu 

prevederile art.166 CPP, acestuia incriminîndui-se și alte infracțiuni grave.” 

 

 

EGALITATE ȘI NON DISCRIMINARE 

 

 Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității își 

continuă activitatea. În 2014 au fost eliberate două decizii (Angela Frolov către Ghenadie 

Văluță și GENDERDOC-M și Angela Frolov către Stanislav Ghibadulin) privind incitarea la 

discriminare, victimizare și discriminare pe motiv de orientare sexuală. Conform legii, 

Consiliul pentru egalitate al Republicii Moldova este împuternicit să emită decizii care poartă 

un caracter de recomandare fără a avea dreptul de a aplica sancțiuni. 

 

Un reprezentant al Bisericii Ortodoxe, Ghenadie Valuță, a încercat să efectueze un 

ritual religios față de Angela Frolov, reprezentantă al GENDERDOC-M, în timpul unei 

emisiuni TV în direct, din cauza presupusei homosexualități a ei. A fost depusă o cerere către 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității pe incitare la 

discriminare și violarea libertății de convingere care acoperă și lipsa unei religii. La data de 16 

iunie, Consiliul a eliberat o decizie prin care îl consideră pe Ghenadie Văluță vinovat de 

discriminare pe criteriul orientare sexuală și convingeri.  

http://egalitate.md/index.php?pag=news&id=836&rid=482&l=ro  

A fost depusă și o cerere de chemare în judecată la data de 29 decembrie 2014. 

 

 O femeie transsexuală în vârstă de 36 de ani este sistematic supusă hărțuirii la locul 

de muncă din partea colegilor și a conducerii întreprinderii de când a început tranzacția spre 

sexul dorit. Nici după rectificarea legală a documentelor de identitate nu sa oprit practica 

discriminatorie din partea colegilor. Ei i se refuză să fie abordată prin prisma sexului care îl 

preferă și numită cu numele de femeie pe care și l-a ales, colegii îi râd în spate de fiecare dată 

când trece pe lângă ei. 

 Victima nu apelează la autoritățile statului pentru protecție pentru a nu agrava 

situația. 

 Aceeași persoană a fost discriminată pe motive de identitate de gen și expresie la un 

birou notarial. Ea a venit la notar pentru a face o procură pe numele mamei sale. Având un 

http://ipn.md/ro/societate/66013
http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/5976/
http://egalitate.md/index.php?pag=news&id=836&rid=482&l=ro


aspect feminin, documente de identitate încă erau pe numele masculin. Cu toate acestea, ea a 

prezentat notarului un certificat medical cu diagnosticul „transsexualitate” și a spus că este în 

procesul de obținere a documentelor noi. Notarul a refuzat să acorde servicii femeii pentru că 

„aspectul ei a fost diferit de datele din documente”. Când a fost rugat să dea un refuz de a 

furniza servicii în scris, notarul a refuzat să facă acest lucru. 

 Victima a refuzat să se adreseze autorităților locale pentru asistență. 

 Un alt caz de discriminare a acestei femei a avut loc la bancă, atunci când ea a 

solicitat servicii de creditare. După ce a obținut noi documente de identitate care reprezintă 

identitatea de gen și numele nou, ea a venit la banca în care a mai fost deservită când avea 

documentele pe nume de bărbat. În Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei este 

folosit aproape peste tot unde oamenii sunt obligați să prezinte ID-urile. Acest număr nu se 

schimbă, chiar dacă cineva schimbă numele și genul în document. Pentru că ea a fost deservită 

anterior în această bancă cu vechiul ei ID, funcționarul băncii a informat că numărul personal 

de identificare oferit de ea aparține unei alte persoane conform bazei lor de date. Femeia a fost 

acuzată de falsificarea documentelor și i s-a refuzat serviciul bancar. Persoana transsexuală a 

fost nevoită să dezvăluie statutul ei, în scopul de a explica situația. După această dezvăluire, a 

fost insultată și umilită de către reprezentantul băncii în prezența altor clienți. Când scandalul a 

început să escaladeze, femeia a făcut o încercare de suicid, iar conducerea băncii a apelat la 

poliție. Poliția a amendat femeia pentru tulburarea ordinii publice. După achitarea amenzii, ea 

s-a întors la bancă și le-a cerut să-i ramburseze costul amenzii amenințându-i cu un proces de 

judecată. Managerul băncii i-a returnat banii în întregime. 

 

LIBERTATEA ÎNTRUNIRILOR 

 

 La data de 17 mai, în Chișinău, în cadrul Festivalului anual „Curcubeul peste 

Nistru” a avut loc un marș numit „E timpul să fii tu însuți”. La marș au participat între 100 și 

130 de persoane. Poliția a protejat marșul de contramanifestanți, mulți dintre care au fost 

arestați. La eveniment au participat și ambasadorii Suediei și SUA, Coordonatorul Rezident al 

ONU și Robert Biedron, raportorul special privind drepturile persoanelor LGBT în Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei.  

 Acesta a fost al doilea marș LGBT protejat de către poliție. Însă pentru prima dată 

nu a fost schimbat locul și ora marșului. 

 Au avut loc două tentative de a împiedica buna desfășurare a marșului de către un 

trecător și un reprezentant al unei biserici din Chișinău. 

  Anatol Cibric, preot la biserica Preasfințita Maica Matroana a smuls drapelul în 

culorile curcubeului din mâinile directoarei Centrului GENDERDOC-M care mergea în fața 

coloanei. Cibric a fost imediat oprit de către colaboratorii de poliție și reținut. Steagul nu a fost 

returnat organizației.  

 Un tânăr cu nume Garnov a încercat să oprească marșul stând înaintea bannerului 

din fața coloanei. Încercările poliției de a-i lua mâinile de pe banner nu au avut succes. 

Participanții marșului au fost nevoiți să dea drumul la banner, după care acesta a fost reținut de 

poliție. Bannerul nu  a fost restituit participanților la marș.  

 GENDERDOC-M a depus un denunț pe ambele cazuri la Procuratură pentru a fi 

intentat un dosar penal pentru furt și împiedicarea folosirii dreptului la libertatea întrunirilor. 

   

 

RECUNOAȘTEREA JURIDICĂ A IDENTITĂȚII DE GEN 

 

 Cinci persoane transsexuale au reușit să schimbe documentele de identitate și 

certificatele de naștere privind schimbarea sexului și numelui prin decizii de judecată. 



GENDERDOC-M continuă să ofere asistență juridică gratuită pentru recunoașterea juridică a 

identității de gen, deoarece Republica Moldova nu dispune de un mecanism juridic clar, 

transparent și rapid în această privință. 

 

POLIȚIA ȘI ORGANELE DE DREPT 

 

În 2014, GENDERDOC-M s-a ciocnit de un nivel ridicat de rezistență al poliției și 

procuraturii în investigarea crimelor și incidentelor motivate de ură. Aproximativ 10 plângeri 

oficiale cu privire la violență și incidente homofobe depuse la poliție și procuratură de către 

GENDERDOC-M nu au fost luate în considerare și a fost respinsă inițierea unor investigații 

administrative și penale pe motiv de lipsă a componenței de infracțiune, în ciuda dovezilor 

suficiente prezentate de organizație. Chiar și atunci când legalitatea acestor refuzuri a fost 

contestată, iar ancheta a fost redeschisă, procurorii ignorau aceste cazuri. Astfel, putem afirma 

că poliția și organele de drept la nivel înalt dau dovadă de o homofobie vădită atunci când vine 

vorba de investigarea incidentelor și crimelor săvârșite împotriva persoanelor LGBT. 
 

AZILUL 

 

 Unui tânăr, care a fugit din Nigeria în 2013 și a cerut azil în Republica Moldova, 

pentru că a fost supus urmăririi penale pe motiv de presupusa lui orientare homosexuală, i-a 

fost refuzat statutul de refugiat. Departamentul de Migrație și Azil al Republicii Moldova a 

motivat refuzul prin faptul că în provincia de origine a solicitantului de azil, în Nigeria, bărbații 

gay și bisexuali nu sunt executați precum în alte provincii nigeriene cu legile Shariate. În 2013 

și 2014, solicitantul de azil nigerian a fost obiectul a patru cazuri de judecată în Republica 

Moldova, unul din care prevede expulzarea sa. 

 În conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la azil, un solicitant de azil 

nu poate fi supus discriminării pe motiv de orientare sexuală. 

 

 


