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Centrul de Informa ii GENDERDOC-M este asocia ie ob teasc  a c rei misiune este promovarea egalit ii i ap rarea 

drepturilor i intereselor persoanelor LGBT. Membrii acestei organiza ii sînt persoanele de orientare homosexuale, 

bisexual , transgender i queer.  Asocia ia are aproximativ 200 de membri i 2000 de beneficiari a comunit ii LGBT. 

La ziua de azi, GENDERDOC-M este unica organiza ie a comunit ii LGBT înregistrat  ca asocia ie ob teasc  i se 

bucur  de o reputa ie bun  în mediul societ ii civile i a comunit ii. În ultimii ani asocia ia i-a focusat eforturile 

asupra prevenirii i pedepsirii vorbelor de ur  r spîndite pentru instigarea la violen , ur  i discriminare fa  de 

persoanele tiute sau presupuse a fi de orientare homosexual .  

PRIVIND DISCURSUL LUI VICTOR ELIN, POLITICIAN, LIDERUL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 

Asocia ia ob teasc  GENDERDOC-M a depus la 29.10.2012 la Procuratura General  a R. Moldova un denun  în 

temeiul Art. 274 Cod de procedur  penal . În denun  asocia ia comunica c  la data de 25.10.2012 Cet. elin V. 

împreun  cu Alian a pentru Salvarea Familiilor din Moldova a organizat lec ia public  cu genericul ”Efectele 

diversit ii sexuale asupra dezvolt rii societ ii”. În cadrul acestei lec ii cet eanul elin Victor a inut un discurs i a 

prezentat bro ura denumit  ”Manifestul Homosexualilor”, care ulterior a fost distribuit  participan ilor. Declara ia 

cet. elin V, din acea zi, a fost publicat  pe paginile de internet accesibile oricui, atît pe teritoriul R. Moldova cît i 

peste hotarele ei. Declara iile f cute de elin V. dep e te realmul dreptului civil i constituie vorbe de învr jbire i 

incitare la ur  na ional  i social  f cute de elin Victor. El a intit în discursul s u persoanele cu orientare 

homosexual  care, în opinia dînsului, nu merit  a fi trata i la egal cu ceilal i cet eni. Anterior, secretarul general al 

Partidului Social Democrat, Sergiu Coropceanu, a fost re inut pe 02.04.2012 la Direc ia urm ririi penale a 

Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de b nuit conform Articolului 346 - „Ac iuni inten ionate, orientate la 

a â area vrajbei sau dezbin rii na ionale, rasiale sau religioase” în rezultatul faptul c  în automobilul s u au fost 

depistat 1300 exemplare a acestui Manifest. În con inutul bro urii, îndreptat  împotriva Legii nediscriminare (acum 

Legea nr. 121 privind asigurarea egalit ii, votat  la 25.05.2012) i împotriva persoanelor homosexuale, se indica 

precum c  legea va face ilegal s  nu fii de acord cu homosexulitatea, oricare care va vorbi împotriva homosexualit ii 

va fi amendat cu zeci i sute mii de lei, va fi creat  ”Inchizi ia Pederastic ” care va deveni o a doua procuratur  

împotriva tuturor oamenilor care nu vor fi de acord cu homosexualitatea, în gr dini ile, colile i universit ile va fi 

predat  homosexualitatea iar p rin ii care se vor împotriva vor fi amenda i i b ga i la pu c rie, în capiatala noastr  

în ora ele noastre vor începe gay-paradele care înseamn  goliciune i sex în public i altele. La întrunirea din ”Patria 

Lukoil” în ziua de 25.10.2012, Victor elin declara c  în calitatea sa de lider a social-democra ilor, pe ascuns a 

tipografiat 100.000 exemplare a acestei bro uri, autorii textelor fiind oameni destoinici din rîndul lor, care s-au unit 

într-un Club ”Pentru normalitate”, i au întocmit aceste texte”. În denun ul, asocia ia a cerut cercetarea declara iei 

cet. elin Victor i r spîndirea bro urii ”Manifestul Homosexualilor” ca fiind vorbe de învr jbire i incitare la ur  

na ional  i social  f cute de elin Victor, infrac iune prev zut  de Art. 346 cu agravanta din art. 77 alin.(1) lit.d) Cod 

Penal ”comis  din ur  social ”. La 05.11.2012 denun ul asocia iei este transmis Procuraturii s. Rî cani pentru 

investigare. La 04.12.2012 procurorul Natalia Secrieru trimite socia iei ordonan a cu aceia i dat  de a refuza pornirea 

urm ririi penale. Procurorul indic  c  fapte nu întrune te elementele infrac iunii prev zute de Art. 346 Cod penal, 

f r  s  dea motive. La 22.12.2012 asocia ia adreseaz  plîngere în baza Art. 299/1 i 299/2 Cod de procedur  penal  

prin care cere anularea ordonan ei de refuz în inceperea urm ririi penale ca fiind ilegal  din punct de vedere a legii 

penale care are drept scop atât ap rarea împotriva infrac iunilor cât i prevenirea s vîr irii infrac iunii. Art.346 CP 

prevede r spunderea penal  pentru ac iunile inten ionate – organizarea i participarea la lec ia deschis  care prin 

tem , scop i declara ii, incit  la ur  împotriva unui grup social concret – persoane cu orientare homosexual . 

Asocia ia argumenta c  ac iunile cet. elin V. arat  asupra: inten iei directe, îndemnuri publice, scrise, îndreptate 

spre a î area vrajbei sau dezbin rii na ionale, rasiale sau religioase, precum i limitarea direct  sau indirect  a 

drepturilor cet enilor în func ie de apartenen a lor na ional , rasial  sau religioas . GENDERDOC-M argumenta c  

Art.77 lit.d) Cod Penal prevede ca agravant  s vîr irea infrac iunii din motiv de ur  social , de aceea ea completeaz  
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social cum sînt persoanele cu orientare homosexual . Aceste dou  prevederi a legii penale permit anchetarea penal  

i atragerea la r spundere penal  a cet eanului elin Victor pentru îndemnurile adresate societ ii cu a î area vrajbei 

i la ur  social  împotriva persoanelor de orientare homosexual . Pentru aceast  componen  nu este obligatorie 

producerea c rorva consecin e negative pentru victime. Prin ordonan a din 21.01.2013 plîngerea a fost respins  ca 

fiind cu caracter formal i declarativ. Din motiv neclar pentru asocia ie, plîngerea din 22.12.2012 recep ioant  prin 

aviz recomandat de Procuratura s. RÎ cani la 26.12.2012 a fost parvenit  abia la 10.01.2013, dup  cum se indic  în 

ordonan a din 21.01.2013. Din momentul depunerii denun ului procurorii niciodat  nu l-au invitat pe Victor elin s  

fie audiat. Asocia ia depune plîngere la 22.02.2013 în temeiul Art.313 Cod de procedur  penal  la judec torul de 

instruc ie. Prin încheierea din 21.03.2013 judec torul A. Galben Judec tori s. Rî cani admite plîngerea i caseaz  

ambele ordonan e indicînd asupra deficien ilor urm ririi penale care trebuiesc lichidate: nu au fost luate m suri 

pentru audierea lui Victor elin proprietarul lui Victor elin, nu a examinat bro ura ”Manifestul Homosexualilor”, nu a 

fost dat aprecierii con inutul bro urii în cauz  i altele. Instan a a preciat c  neîndeplinirea corespunz toare a 

controlului denun ului depus de asocia ie ceea ce a constituit înc lcarea Art. 6 para 1 din Conven ie. Întreg dosarul a 

fost întors pentru investiga ie supliementar  la procuratura s. Rî cani. De la încheierea judec torului de instruc ie din 

21.03.2013 pîn  în ziua de 12.05.2014 asocia ia nu a fost informat  niciodat  despre ac iunile întreprinse pe 

marginea denun ului lor, de i la 22.05.2013 i 03.07.2013 a adresat cereri de a fi informat . La 12.05.2014 asocia ia 

afl  c  la 30.12.2013 procurorul Valentina Ciobanu din Procuratura s. Rî cani a adoptat ordonan a de clasare a 

procesului penal pornit la 23.04.2013 ca urmare a încheierii judec torului de instruc ie. În ordonan  în special se 

indic  c  pe lîng  audierea dnei Petica Olga i a dnei Angela Frolov (avute loc în în noiembrie 2012), s-a numit i 

efectuat o expertiz  asupra bro urii ”Manifestul Homosexualilor” finisat  cu adoptarea raportului de expertiz  nr. 

01/42/08 din 11.04.2013. Aceasta sus ine c  con inutul bro urii ”este expus cu agresivitate sporit , cu amenin ri la 

adresa guvernan ilor i societ ii întregi. Bro ura are un impact absolut negativ asupra societ ii, manifestîndu-se prin 

agresivitatea descrierii care invoc  ur  rasial , na ional , precum i urii sociale, ce in de chem ri la violen ”. 

Procurorul a criticat acest raport de expertiz  deoarece nu corespunde exigen elor stabilite în Art. 88, 139-153 Cod 

de procedur  penal . Procurorul a ceru avize supra bro urii i de la Consiliul Consultativ de Expertiz  al Academiei de 

tiin e a Moldovei. Au fost prezentate dou  avize, nesemnate. Unul din ei afirma c  bro ura ”Manifestul 

Homosexualilor” este îndeptat  împotriva celor de la guvernare iar ”mesajul colateral” fiind ”apel la revenirea la 

valorile tradi ionale i anumite opinii de neacceptare a homosexualilor ca fenomen social”, ”statul at trebui s  

ocroteasc  moralitatea i nicidecum s  legalizeze minorit ile LGBT”. Astfel, procurorul ajunge la concluzia c  nu sînt 

suficiente probe pentru a califica  fapte ca fiind a î area vrajbei, cu atît mai mult c  Art. 346 Cod penal con ine doar 

trei criterii protejate na ionalitatea, rasa i religia, iar orientarea sexual  nu este indicat . La 25.06.2014 asocia ia 

depune plîngere în ordinea Art. 299/1 i 299/2 Cod de procedur  penal  indicînd printre altele c  nu este de acord cu 

constat rile procurorului, solicitînd reinvestigarea ac iunilor i prin prisma Art. 176 CP ”înc lcarea egalit ii în drepturi 

a cet enilor”. Asocia ia afirma c  este competen a Procuraturii s. Rî cani s  cerceteze ac iunile lui elin Victor pentru 

a le da o calificare potrivit . Dac  în opinia procurorului, ac iunile acestui individ nu se cuprind de  infrac iunea 

prev zut  în Art. 346 CP cu agravanta din art. 77 alin.(1) lit.d) CP ”comis  din ur  social ”, atunci ea poate fi cuprins  

de Art. 176 CP i nu exista nici o justificare pentru clasarea procesului penal. Asocia ia s-a ar tat îngrijorat  c  la 

materialele cauzei au fost anexate ”opinii” nesemnate a unor persoane neidentificate care nu au fost preîntîmpinate 

de r spundere penal  pentru darea m rturiilor inten ionat false. Unele din aceste opinii sînt homofobe. S-a cerut în 

mod expres excluderea acestor ”opinii” din materialele cauzei i excluderea oric rei men iuni a acestora în actele de 

procedur . În cazul dat devine evident, c  cet elin V nu poate evita r spunderea penal  în baza Art. 176 CP, dac  

procurorul consider  c  calificarea conform Art.346 CP nu este posibil . Ac iunile cet. elin V. arat  asupra: inten iei 

directe, îndemnuri publice, scrise, îndreptate spre încurajarea discrimin rii fa  de persoanele cu orientare 

homosexual , precum i limitarea direct  sau indirect  a drepturilor cet enilor în func ie de orientarea lor sexual . 

La 14.07.2014 asocia ia prime te ordonan a nemotivat  a procurorului Eugen Jomir de la Procuratura s. Rî cani în 

care se afirm  c  procurorul Valentina Ciobanu ”a întreprins toate m surile prev zute de lege” pentru ”justa 

solu ionare a cauzei”. De remarcat c  Victor elin a a i nu a fost audiat niciodat . Asocia ia depune plîngere la 

23.07.2014 în temeiul art. 313 Cod de procedur  penal , repetînd argumentele expuse în plîngerile depuse 

procurorilor.  La 26.08.2014 judec torul de instruc ie A. Galben Judec toria s. Rî cani admite plîngerea asocia iei din 
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m surile prev zute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet  i obiectiv  a circumstan elor cauzei”. 

Instan a a remarcat c  înc lc rile indicate în încheierea din 21.03.2013 nu au fost înl turate. S-a constatat din nou 

înc lcarea dreptului la proces echitabil a asocia iei. Din lips  de informa ii, asocia ia adreseaz  cerere la 09.10.2013 

s  i se comunice despre m surile întreprinse.  Procurorul Valentina Ciobanu comunic  la 15.10.2014 c  ea a depus 

recurs împotriva încheierii judec tore ti, în care afirma c  legisla ia penal  nu prevede sanc ionarea discursului de 

ur  pe criteriul orient rii sexuale. Prin decizia din 11.12.2014 Curtea de Apel Chi in u respinge ca nefondat  recursul 

procurorului, men ionînd în special c  organul de urm rire penal  avea obliga ia s  investigheze sub toate aspectele 

i obiectiv cauza dar nu a f cut acest lucru, nu a înl turat neajunsurile indicate în încheierea judec toreasc  din 

21.03.2013, de i s-a dispus efectuarea expetizei nu s-au respectat rigorile procedurii penale ob inîndu-se doar ni te 

avize nesemnate i altele. Ca urmare a acestei decizii i lipsei de informa ii de la Procuratura s. Rî cani, asocia ia a 

depus o cerere la 08.04.2015 cerînd informa ii despre mersul anchetei. La aceast  cerere nu s-a r spuns pîn  în 

prezent. 

PRIVIND DISCURSUL LUI ANATOL PLUGARU, PERSOAN  PUBLIC , EX-DIRECTORUL SERVICIULUI DE SECURITATE, 

POLITICIAN 

Asocia ia ob teasc  GENDERDOC-M a depus la 05.07.2014 un denun  la Procuratura s. R cani prin care comunic  c  

în ziua de 16 mai 2014, în cadrul emisiunii ”În Profunzime” Anatol Plugaru a declarat - ”La marginea satului, la intrare, 

sa punem o tablita: gay-ii n-au voie! Ati votat pederastii?!” (link-ul poate fi accesat pîn  azi aici 

http://inprofunzime.md/stiri/politic/gayilor-accesul-interzis-ce-si-propun-comunistii-pentru-platforma---591511.html 

). Asocia ia a comunicat procurorilor c  Anatol Plugaru a fost anterior recunoscut responsabil de discurs de ur  i 

obligat de judecat  prin hot rîre s  aduc  scuze publice pentru discurs de ur  i instigare la discriminare fa  de 

persoanele homosexuale. Copia hot rîrii Judec toriei sect. Rî cani din 24.09.2012 în cauza civil  nr. 2-6707/12 a 

Judec torului Gh. Bîrnaz, i decizia Cur ii Supreme de Justi ie care a l sat în vigoare hot rîrea instan ei de fond, au 

fost prezentate cu denun ul. Asocia ia afirma c  declara iile homofobe repetate a acestei a lui Anatol Plugaru, dup  

emiterea hot rîrii civile, constituie deja infrac iune pentru c  este comis  prin mijloace de informare în mas , 

inten ionat i cu scopul de a instiga la discriminare i ur  în baza orient rii homosexuale a unor cet eni a R. Moldova. 

S-a ceru investigarea ac iunilor lui A. Plugaru prin prisma Art. 176 alin(2) Cod Penal al R. Moldova. La 03.07.2014 

denun ul asocia iei a fost transmis Inspectoratul de Poli ie s. Rî cani pentru examinare. La 28.08.2014 procurorul 

Liviu Veli co din Procuratura s. Rî cani comunic  asocia iei ordonan a sa de neîncepere a urm rii penale i clasre a 

procesului penal pornit. Drept motiv s-a invocat ”avocatul Anatol Plugaru nu s-a referit la o persoan  anumit , sau la 

un grup de persoane, ceea ce pune în imposibilitate de a stabili urm rile prejudiciabile i leg tura de cauzalitate între 

fapta prejudiciabil  i urmarile prejudiciabile”. La 03.09.2014 asocia ia depune plîngere în temeiul Art. 299/1 i 299/2 

Cod de procedur  penal . Asocia ia arhumenta c  ordonan a este ilegal  pentru s-a prezentat Statutul organiza iei 

A.O. Centrul de Informare GENDERDOC unde se indic  direct  c  este organiza ia persoanelor LGBT, are drept scop 

ap rarea i reprezentarea intereselor lor, inclusiv în proceduri judiciare i la organele de drept, iar declara ia lui 

Anatol Plugaru în mod direct se refer  la homosexuali. Cuvîntul ”gay-ii” este cuvînt englez care în traducere înseamn  

homosexual. Dac  a fost nevoie de depozi ii, m rturii a c rorva persoane din comunitatea LGBT, ace tia ar fi venit s  

fac  declara ii, dar organul de urm rire penal  niciodat  nu a invitat i nici nu a c utat s  identifice o persoan  gay / 

homosexual. Asocia ia a sesizat despre comiterea unei infrac iuni i din ordonan  a în eles c  procurorul i ofi erul 

de urm rire penal  au avut o atitudine stereotipic , neglijent  i superficial  fa  de atribu iile sale ca organ de 

urm rire penal . Art. 176 Cod penal exist  pentru a evita încurajarea sentimentelor de ur  i discriminare a 

persoanelor din societate în baza criteriilor protejate de lege pentru c  este premiza dezordinilor în mas , comiterea 

infrac iunilor, învr jbirea grupurilor sociale dup  anumite criterii de identitate. Plîngerea a fost respins  de 

procurorul Mihail Pascal la 23.09.2014 pe motiv c  plîngerea poart  un caracter declarativ i formal. Asocia ia a 

depus plîngere în temeiul Art. 313 Cod de procedur  penal . Judec torul de instruc ie A. Galben Judec toria s. Rî cani 

admite plîngerea prin încheierea din 03.12.2014 i în special noteaz  c  nu au fost investigate circumstan ele cazului 

în volum deplin, nu s-a examinat CD-ul anexat la denun , nu a fost audiat pre edintele asocia iei, procurorul s-a bazat 

pe concluzii pripite i nefondate i a dus la înc lcarea dreptului la proces echitabil garantat de Art. 6 al Conven iei. De 

la 03.12.2014 asocia ia nu cunoa te ce m suri au fost întreprinse de procurori. A depus o cerere în acest sens în ziua 

de 08.04.2015 dar nu a primit nici un r spuns. 
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Articolul 14 luat împreun  cu 

Articolul 10 alin(2) din 

Conven ie i Articolul 17 din 

Conven ie i anume – E ecul 

Statului Pîrît în realizarea 

obliga iilor sale pozitive de a 

preveni i sanc iona efectiv 

discursurile de ur  fa  de 

persoanele cu orientare 

homosexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 luat împreun  cu 

Articolul 13, 10 alin(2) i 8 alin

(2) al Conven iei - e ecul 

Statului Pîrît de a asigura 

investigarea eficient , obiectiv  

i sub toate aspectele a 

denun urilor privind discursurile 

de ur  r spîndite de persoane 

publice, politicieni împotriva 

persoanelor homosexuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asocia ia ob teasc  GENDERDOC-M argumenteaz  c  Republicii Moldova îi revine 

obliga ia pozitiv  de a balansa dou  drepturi relative: cel la libera exprimare a unui 

politician, om public cum sînt Victor elin i Anatol Plugaru i dreptul de a nu fi supus 

discrimin rii i la respect al demnit ii umane a persoanei cu orientare homosexual  

împotriva c rora elin V i Plugaru A. Instigau la discriminare i ur  doar din motiv c  

este persoan  cu orientare homosexual . Asocia ia consider  c  prin inac iunile sale 

Statul Pîrît a permis lui elin Victor s  tipografieze i s  r spîndeasc  cu impunitate 

bro uri cu con inut homofob care instigau la ur  fa  de oricare persoan  doar din 

motiv c  ar fi sau ar putea fi de orientare homosexual . Inac iunile Statutul Pîrît au 

permis lui Plugaru Anatol s - i continue discursurile de ur  i discriminare fa  de 

persoanele homosexuale de i fusese recunoscut responsabil de instigare la 

discriminare printr-o hot rîre judec toreasc  în procedur  civil . Asocia ia a în eles 

c  remediu civil ob inut nu a fost descurajator pentru Pugaru Anatol care nu execut  

hot rîrea judec toreasc . Ambii politicieni, persoane publice care se pozi ioneaz  ca 

persoane influente asupra opiniei publice, au fost exonera i de r spundere i 

discursurile lor de ur  au r mas f r  sanc iune. În felul sta, Statutul Pîrît a dat 

prioritate libert ii de exprimare pentru elin V i Plugaru A. În detrimentul dreptului 

la respect al demnit ii umane i nediscriminare pentru persoane homosexuale. Art. 

176 alin(2) Codul penal al Republicii Moldova a fost adoptat anume pentru a 

sanc iona exprim ri care instig  la ur  i discriminarea unui grup social anume, în 

cazul nostru persoanel homosexuale, în special cînd îndemnul se face prin mijloace 

de informare în mas . Comportament grav al unei persoane publice i cu autoritate 

cum sînt elin Victor i Plugaru Anatol. Organele de drept a Republicii Moldova 

aveau obliga ia pozitiv  s  reac ioneze corect i s  aplice legea, fiind în tii a i despre 

comportamentul ilegal i repetativ al acestora. Asocia ia, care ac ioneaz  din numele 

membrilor s i i a beneficiarilor, consider  c  persoanele homosexuale au devenit 

int  a discursurilor de ur  a lui elin Victor i Plugaru Anatol din simplul motiv c  sînt 

persoane cu orientare homosexuale.  

 

 

Asocia ia ob teasc  GENDERDOC-M argumenteaz  c  Republicii Moldova îi revine 

obliga ia s  adopte legisla ie comprehensiv  pentru a sanc iona discursurile de ur  

cînd acestea dep esc limitele r spunderii civile i un remediu de drept penal se 

cere. Remediul trebuie s  fie descurajator pentru cei responsabil de discurs de ur , 

în special în situa ia descris  aici de asocia ie cînd ambii politicieni elin V. i Plugaru 

A. ac ionau în deplina convingere a impunit ii sale. Mai grav este c  de i Codul 

Penal cuprinde componen a Art. 176, procurorii au refuzat s  califice ac iunile lui 

elin V i Plugaru A în baza acestui articol. Era evident c  ace tia doi au f cut uz de 

mijloacele de informare în mas  pentru a instiga repetat la ur  i discriminare fa  de 

homosexuali pentru c  sînt homosexuali, într-o societate homofob  în contextul 

adopt rii legisla iei nediscriminare. La investigarea denun urilor asocia iei nu s-au 

întreprins toate ac iunile necesare pentru o investigare efectiv . Au tergiversat 

urm rirea penal , au contestat concluziile judec torului de instruc ie în cazul 

denun ului asocia iei contra lui V. elin, au ignorat cererile asocia iei pentru 

informarea despre mersul anchetei, niciodat  nu l-au audiat pe elin V. iar CD-ul cu 

înregistrarea discursului lui A. Plugaru niciodat  nu l-au analizat. Abordarea 

iresponsabil  a procurorilor a lipsit asocia ia de remedierea dreptului la demnitate i 

nediscriminare. 
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Articolul 14 luat împreun  cu 

Articolul 10 alin(2) din Conven ie 

i Articolul 17 din Conven ie i 

anume – E ecul Statului Pîrît în 

realizarea obliga iilor sale 

pozitive de a preveni i sanc iona 

efectiv discursurile de ur  fa  

de persoanele cu orientare 

homosexual  

 

 

Art. 14 luat împreun  cu 

Articolul 13, 10 alin(2) i 8 alin(2) 

al Conven iei - e ecul Statului 

Pîrît de a asigura investigarea 

eficient , obiectiv  i sub toate 

aspectele a denun urilor privind 

discursurile de ur  r spîndite de 

persoane publice, politicieni 

împotriva persoanelor 

homosexuale 

 

 

 

 

 

 

în cauza pe denun ul asocia iei privind discursul de ur , homofob a lui V. elin 

Denun ul din 29.10.2012 

Ordonan a din 04.12.2012 

Plîngerea din 22.12.2012 

Ordonan a de respingere a plîngerii din 21.01.2013 

Plîngerea în judecat  din 22.02.2013 

Încheierea judec torului din 21.03.2013 

Ordonan a din 30.12.2013 

Plîngerea din 25.06.2014 

Ordonan a de respingere a plîngerii din 14.07.2014 

Plîngerea în judecat  din 23.07.2014 

Încheierea judec torului din 26.08.2014 

Recursul procurorului din 01.09.2014 

Decizia Cur ii de Apel B l i din 11.12.2014 

 

în cauza pe denun ul asocia iei privind discursul de ur , homofob a lui A. Plugaru 

Denun ul din 05.07.2014 

Ordonan a din 11.08.2014 

Plîngerea din 03.09.2014 

Ordonan a din 23.09.2014 

Plîngerea în judecat  din 01.10.2014 

Încheierea judec torului din 03.12.2014 necontestat  de procuror 
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Asocia ia are pendint  o plîngere cu nr. 60377/10, o alt  plîngere f r  num r privind discursul de ur  a cet. Marchel i 

crim  de ur  fa  de Don ov Mihail.
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PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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Denun ul din 20.10.2012 referitor la discursul de ur  a lui V. elin, cu anexe

R spunsul Procuraturii Generale din 05.11.2012

Ordonan a de neîncepere a urm ririi penale din 04.12.2012

PLîngerea din 22.12.2012 pe Art. 299/1 i 299/2 CPP la procurorul ierarhic superior

Ordonan a de respingere a plîngerii din 21.01.2013

Plîngerea din 22.02.2013 pe Art. 313 CPP la judec torul de instruc ie

Încheierea Judec torului de Instruc ie din 21.03.2013

Cererile din 22.05.2013 i 03.07.2013 pentru informa i despre anchet  pe denun ul referitor la V. elin

Scrisoarea din 12.05.2014 de la procuratura s. Rî cani

Ordonan a de clasare a procesului penal din 30.12.2013

Plîngerea din 25.06.2014 pe Art. 299/1 i 299/2 CPP la procurorul ierarhic superior

Ordonan a din 14.07.2014 de respingere a plîngerii

Plîngerea din 23.07.2014 pe Art. 313 CPP la judec torul de instruc ie

Încheierea Judec torului de Instruc ie din 26.08.2014

Cererea din 09.10.2014 pentru informa ii despre mersul anchetei pe denun ul referitor la V. elin

Recursul din 01.09.2014 a procurorului împotriva încheierii din 26.08.2014

Decizia din 11.12.2014 a Cur ii de Apel Chi in u

Cererea din 08.04.2015 pentru informa ii despre mersul anchetei pe denun ul referitor la V. elin

Denun ul din 05.07.2014 referitor la discursul de ur  a lui A. Plugaru, cu anexe i CD

Ordonan a de refuz din 11.08.2014 în pornirea urm ririi penale

Plîngerea din 03.09.2014 pe Art. 299/1 i 299/2 CPP la procurorul ierarhic superior

Ordonan a din 23.09.2014 de respingere a plîngerii

Plîngerea din 01.10.2014 pe Art. 313 CPP la judec torul de instruc ie

Încheierea din 03.12.2014 a Judec torului de instruc ie 

Cererea din 08.04.2015 pentru informa ii despre mersul anchetei pe denun ul referitor la A. Plugaru
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