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Demers
în temeiul art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea Republicii Moldova cu privire la
avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997
Avocatul parlamentar monitorizează respectarea drepturilor copilului, inclusiv în
regiunea Transnistreană, astfel, în vizorul avocatului parlamentar pentru a ajuns cazul
minorului Vasluian Dumitru, care a fost exmatriculat din Liceul Teoretic ”Alexandru cel
Bun”, or. Bender.
În cadrul investigațiilor pe marginea acestui caz, avocatul parlamentar a scos în
evidență mai multe probleme ce țin atît de lipsa unui management eficient în Liceul
Teoretic ”Alexandru cel Bun”, or. Bender, cît și probleme în sistemul educațional, fiind
sesizat Ministerul Educației.
O problemă scoasă în evidență este faptul că în cadrul Liceului Teoretic
”Alexandru cel Bun”, or. Bender sunt păstrate și utilizate două ștampile diferite cu
Stema de Stat a Republicii Moldova.
În extrasul din Procesul-verbal nr. 09 al ședinței consiliului profesoral al Liceului
Teoretic ”Alexandru cel Bun” din or. Bender din data de 27 decembrie 2012 și pe
Ordinul nr. 54-4 ”E” din 28 decembrie 2012 cu privire la exmatricularea elevului
Vasluian Dumitru a fost aplicată semnătura dnei Maria Roibu și ștampila cu mențiunile
”Ministerul Educației al Republicii Moldova, Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun”,
mun. Bender, iar în Dosarul școlar nr. V-187 al elevului Vasluian Dumitru și tabelul de
note al elevului clasei a XI-a ”A” a fost aplicată ștampila cu mențiunile ”Ministerul
Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Liceul Teoretic ”Alexandru
cel Bun” or. Bender”.
Faptele în cauză scot în evidență încălcări grave admise de către agenții statului:
directorul instituției de învățămînt, angajații Ministerului Educației și Tineretului, în
perioada 2006-2009, angajații Ministerului Educației ce activează în prezent, angajații
Ministerului Afacerilor Interne, Comisariatului de Poliție mun. Bender.
Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, prin
Hotărîrea Guvernului nr. 756 din 04 iulie 2006, a fost reorganizat în Ministerul Educației
și Tineretului și în Agenția Sportului. Prin urmare în cadrul Liceului Teoretic
”Alexandru cel Bun” încă din anul 2006 și pînă în prezent se păstrează și utilizează și

ștampila cu mențiunile ”Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii
Moldova, Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun” or. Bender”.
Potrivit Regulamentului cu privire la activitatea în domeniul confecționării
ștampilelor aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 294
din 17 martie 1998,
responsabilitate și controlul privind respectarea regimului de păstrare a ștampilelor,
precum și legalitatea utilizării lor se atribuie conducătorilor organizațiilor,
întreprinderilor și instituțiilor, iar în conținutul pct. 11 al acestui Regulament se
stipulează că ”organizația, întreprinderea sau instituția poate dispune numai de un
exemplar al ștampilei cu Stema de Stat”.
Totodată, în pct. 19 se menționează ”în cazul înlocuirii ștampilelor în legătură cu
schimbarea denumirii, sediului, la demersuri și cereri se anexează acordul, înregistrat la
Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” privind efectuarea acestor schimbări. Ștampilele vechi
se predau organelor afacerilor interne care eliberează un certificat de forma stabilită ce
confirmă distrugerea acestora”.
Aceste fapte nu pot fi tolerate de avocatul parlamentar în special în situația cînd
sunt admise lezări a drepturilor copilului de către o persoană cu funcție de răspundere,
conducător al unei instituții de învățămînt, care prin statutul său trebuie să servească
drept model tinerei generații.
Faptele invocate, oferă temeiuri pentru o bănuială rezonabilă în săvîrşirea unor fapte
prejudiciabile, care pot fi identificate drept temei pentru declanşarea unei investigaţii
penale independente şi obiective în vederea constatării sau infirmării acţiunilor pretins
contrare exigenţelor impuse de prevederile actelor legislative și normative în vigoare.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea Republicii
Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997, solicit:
- declanșarea procedurii penale și disciplinare în privința persoanelor cu funcție de
răspundere ce au admis încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea în
domeniul confecționării ștampilelor aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17
martie 1998, fapte ce pot fi încadrate în prevederile Codului penal al Republicii Moldova;
- declanșarea procedurii penale în privința persoanelor ce au păstrat și utilizat
ștampila cu mențiunile ”Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii
Moldova, Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun” or. Bender”, în cazul minorului
Vasluian Dm;
- inițierea unui control în toate instituțiile de învățămînt din țară pentru a preveni
apariția cazurilor similare.
Asupra rezultatelor examinării şi a măsurilor întreprinse pe marginea acestui caz
solicităm respectuos să fim informaţi în termen de 30 de zile cu prezentarea copiei
soluţiei adoptate.
Alăturat vă expediem materialele acumulate pe _______ file.

Cu respect,
Tamara PLĂMĂDEALĂ
Avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului
Ex.: Tatiana Crestenco

