
  

Apel  

 privind modificare a proiectului de lege privind  amnistia în legătură cu aniversarea a 

XXV-a de la  proclamarea Independenței a Republicii Moldova. 

 

19 mai 2016 

                                                Peședintelui RM, Nicolae Timofti 

                                                     Președintelui Parlamentului RM, Andrian Candu 

                                                              Comisia parlamemntară pentru drepturile omului și 

relații interetnice 

                                                     Comisia parlamentară juridică, numiri și imunități 

                                                    Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie 

Ministrului Justiției, Vladimir Cebotari  

                                        

Stimate domn Președinte,  

Rreprezentanți ai societății civile din domeniul protecției drepturilor omului, familiei și copiilor, 

susțin în linii generale proiect de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la 

adoptarea Declarației Independență a Republicii Moldova. Menit să amelioreze viața multor 

familii și în special a copiilor care în an  aniversar își vor trăi momente fericite de întoarcere  

acasă a părinților. 

Acest fapt este în concordanță deplină cu  Declarația Universală a Drepturilor Omului  adoptată 

de ONU în care se stipulează copiii au dreptul la ajutor și la o asistență specială și recunoaște că 

pentru deplina și armonioasa dezvoltare, copilul trebuie să crească într-un mediu familial într-o 

atmosferă de fericire, dragoste și înțelegere. În art.3 al Convenției cu privire la Drepturile 

Copilului, la care RM este parte, este stipulat  că în toate deciziile sale organele de stat trebuie să 

țină cont că interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate. 

Art.16(1) “Nici un copil nu va face obiectul ingerințelor arbitrare sau ilegale în viața sa 

personală, familia sa, domiciliul său și nici al unor atacuri ilegale la onoarea și reputația sa”.  

Propunem următorul amendament la articolul 4.  

Art.4 - Femeile care au copii până la 14 ani, inclusiv, se absolvă de executarea pedepsei stabilite 

dacă la data intrării în vigoare a prezentei legi au executat cel puțin jumătate din termenul de 

pedeapsă stabilit. 

Sperăm la susținere din partea parlamentarilor și altor factori de decizie. În an aniversar îi vom 

face  fericiți pe copii și mame.  

Semnatarii: 

Nadejda Brînzan, Președinta ONG “Constelația Familiei” 

 

 



Din partea Platformei pentru Egalitate de Gen au semnat: 

 

Valentina Bodrug-Lungu, Președinta Platformei, Președinta Gender-Centru 

Alina Andronache, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen 

Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen 

Catinca Mardarovici, Membră a Biroului Platformei pentru Egalitate de Gen, CPF 50/50 

Galina Precup, Vicedirectoare, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare” 

Victoria Apostol, Membră a Biroului Platformei pentru Egalitate de Gen, CReDO 

Antonița Fonari, Președinta Consiliului ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane de contact:  

Nadejda Brînzan,  

Tel: 069502613 

E-mail: novapodium@yahoo.com 

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr 91, ap. 7  

 

Nina Lozinschi 

Tel: 22 567459 

E-mail: tineri.liberi@gmail.com 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Traian 12/2 
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