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Proiectul de Lege nr.326 pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova
propune mărirea numărului de judecători la Curtea Constituțională până la 7 judecători, care
vor fi numiți de Parlament, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii și de Președintele
Republicii Moldova.
În ultimii trei ani funcțiile de judecători ai Curții Constituționale sunt ocupate exclusiv de
judecătoribărbați.
Conform Biroului Național de Statistică, 43,7% din numărul judecătorilor în instanțele de
judecată au fost ocupate de judecătoarefemei în anul 2015.
Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați nr. 5 din 09.02.2006,
la art. 1 stabilește: „Scopul prezentei legi constă în asigurarea exercitării drepturilor lor egale
de către
 femei şi bărbaţi în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale
vieţii, drepturi garantate de Constituţia Republicii Moldova, în vederea prevenirii şi eliminării
tuturor formelor de discriminare după

criteriul de sex”.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat recent Legea nr.71 din 14.04.2016 prin care a
modificat o serie de legi, introducand astfel cota minimă de 40% de reprezentare a fiecărui
sex în formarea Guvernului, în stabilirea listelor electorale la alegerile locale și parlamentare,
în determinarea componenței Consiliului Coordonator al Audiovizualului și în alegerea
conducerii partidului politic.
Votând Legea nr.71 din 14.04.2016, Parlamentul Republicii Moldova a contribuit la
implementarea politicilor naţionale care reflectă şi angajamentele internaţionale asumate de
Republica Moldova. În acest context, menţionăm:
●

●

●

Planul de acţiuni din anul 2010, aprobat la cea dea 7a Conferinţă a Miniştrilor
responsabili pentru egalitatea între femei şi bărbaţi cu genericul "A răspunde
provocărilor legate de asigurarea egalităţii de gen de jure şi de facto”;
Angajamentele semnate prin planul de acţiuni de asigurare a egalităţii de gen şi
dezvoltare, la cel deal patrulea Forum de nivel înalt cu privire la eficienţa asistenţei
externe de la Busan, Republica Coreea, 2011.
Strategia egalităţii de gen pentru anii 20142017 a Consiliului Europei aprobată în
2013 în cadrul şedinţei din 6 noiembrie.

De jure legislaţia Republicii Moldova garantează femeilor acelaşi acces ca şi bărbaţilor la
procesul politic, serviciile sociale, asistenţă medicală, educaţie, muncă, căsătorie, îngrijirea
copiilor, proprietate, moştenire şi accesul la justiţie. Însă, de facto există multe bariere pentru

femei de a dispune de drepturile acordate. Astfel, domeniile cele mai problematice rămîn a fi
abilitarea femeilor în domeniul politic, economic şi social și violenţa faţă de femei.
Reieșind din cele expuse mai sus, solicităm să includeți în proiectul de Lege nr.326
pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, prevederea prin
care să se stabilească că la numirea celor 7 judecători trebuie să se țină cont și de
principiul egalității de gen.
Prin urmare, vor fi numiți 7 judecători, din care 3 sau 4 vor fi femei și respectiv 3 sau 4 vor fi
bărbați. Propunem ca cele trei instituții (Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al
Magistraturii) să numească câte 2 judecători de ambele sexe fiecare, iar Președintele
Republicii Modlova va numi un judecător de orice sex.
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