RAPORT
privind activităţile realizate în 9 luni ale anului 2012
sub egida avocatului parlamentar Aurelia Grigoriu
În perioada de referinţă activitatea avocatului parlamentar a fost axată pe
realizarea priorităţilor preconizate pentru anul 2012:
1. Generalizarea şi pregătirea informaţiei pentru raportul privind respectarea
drepturilor în RM în anul 2011, după domeniile de activitate (dreptul la
asistenţă şi protecţie socială, protecţia persoanelor cu dizabilităţi, dreptul la
muncă şi protecţia muncii) ;
2. Prezentarea raportului tematic «Accesul la educaţie a tinerilor şi copiilor cu
dizabilităţi locomotorii»;
3. Generalizarea şi realizarea studiului privind respectarea drepturilor omului în
domeniul sănătăţii mintale.
4. Conferinţa internaţională “Colaborarea eficientă între societatea civilă şi
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea soluţionării
problemelor de reabilitare socială a persoanelor cu dizabilităţi”
5. Studiu privind exercitarea dreptului la asigurări sociale a persoanelor private
de libertate.
6. Consolidarea parteneriatului cu autorităţile publice şi ONG-le preocupate de
promovarea standardelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi
I. Realizarea acţiunilor prevăzute în
Planul de acţiuni pentru I semestru 2012.
1.
Generalizarea informaţiei pentru raportul privind respectarea drepturilor
omului în RM în anul 2011 după domeniile de activitate.
Elaborarea capitolelor: dreptul la asistenţă şi protecţie socială, protecţia
persoanelor cu dizabilităţi, dreptul la muncă şi protecţia muncii.
2.
La 17.02.2012 în colaborare cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din
Moldova a fost organizată Masa Rotundă „Realizarea dreptului la muncă pentru
persoanele cu dezabilităţi în Republica Moldova”.
Evenimentul a întrunit participarea Viceprim-ministrului Republicii Moldova
Mihai Moldovanu, Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Valentina
Buliga, reprezentanţilor Inspecţiei Muncii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Primăriei municipiului
Chişinău, precum şi liderilor, preocupaţi de protecţia drepturilor persoanelor cu
dezabilităţi.
Un subiect aparte în cadrul acestui eveniment a fost destinat prezentării
raportului tematic «Accesul la educaţie a tinerilor şi copiilor cu dizabilităţi
locomotorii».
Masa rotundă s-a finalizat cu adoptarea unei rezoluţii care a fost înaintată
Guvernului.

3. Întru realizarea acţiunii ”Generalizarea şi realizarea studiului privind
respectarea drepturilor omului în domeniul sănătăţii mintale” juriştii din
subdiviziune au participat la vizite efectuate în Internatele
psihoneurologice:
s. Brînzeni,
Hînceşti,
Orhei,
s. Bădiceni.
4. Cu referire la Conferinţa internaţională preconizată pentru luna mai au fost
iniţiate măsuri organizatorice, negocieri cu potenţiali donatori externi, ONGri locale, inclusiv adresare la Guvern. S-a convenit amînarea evenimentului
pentru septembrie-octombrie curent.
5. S-a realizat un studiu privind exercitarea dreptului la asigurări sociale a
persoanelor private de libertate.
Avocatul parlamentar a constatat că dreptul la asigurare socială este îngrădit
persoanelor ce-şi ispăşesc pedeapsa în instituţiile penitenciare, în pofida faptului că din
veniturile condamnaţilor încadraţi în cîmpul muncii se reţin contribuţiile de asigurări
sociale, dar care nu sînt transferate la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, ci la
instituţia penitenciară unde se deţin aceste persoane. Acest fapt generează
imposibilitatea includerii în stagiu de cotizare a perioadei de muncă a condamnaţilor,
care la rîndul său, influenţează asupra pensiei pentru limită de vîrstă, de invaliditate,
etc.
Studiul cu propunerile de perfecţionare a cadrului normativ în acest sens au fost
înaintate Parlamentului şi Comisiei parlamentare de profil.
În rezultat Comisia parlamentar a solicitat Ministerului Justiţiei, Ministerului
Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi
Departamentului Instituţiilor Penitenciare examinarea oportunităţii iniţierii procedurii
de modificare a cadrului normativ, despre ce a fost informat şi avocatul parlamentar.
6. La activitatea de consolidare a parteneriatului cu autorităţile publice şi
ONG-le preocupate de promovarea standardelor în domeniul protecţiei
persoanelor cu dizabilităţi au fost realizate:
Acţiuni în comun cu Asociaţia „Ecoul Cernobîlului”
- Organizarea acţiunii ”Cafea cu vedete”
- Deschiderea Biroului public al avocatului parlamentar de consiliere şi acordare a
asistenţei juridice pentru persoane cu dizabilităţi, din familii socialmente
vulnerabile, victimelor torturii.
Acţiuni în comun cu AO „Plai înfloritor”
susţinerii şi promovării femeilor prin cultură, egalităţii gender.
- A contribuit la organizarea festivalului ”Plai natal” în vederea promovării
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

- Acţiune de caritate ”salvează viaţa” în scopul susţinerii, tratamentului şi
reabilitării copiilor bolnavi de leucemie. Donaţiile acumulate în mărime de
80 000 lei au fost orientate intervenţiei chirurgicale la inimă, pentru un copil
orb şi pentru reabilitarea unui copil cu arsuri grave.
I. Realizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni pentru ultimele
3 luni ale anului 2012.
S-a generalizat informaţia cu privire la eficienţa legii cu privire la ajutorul
social pentru familiile aflate în dificultate prin prisma modificărilor operate în
aceasta.
Raportul tematic prealabil a fost supus dezbaterilor publice în cadrul reuniunilor
de lucru în or. Cahul şi mun. Bălţi la 28 septembrie şi, respectiv, 5 octombrie.
Avînd în vedere propunerile şi sugestiile parvenite în cadrul acestor reuniuni
urmează să fie definitivate rapoartele tematice pentru regiunea de sud, nord şi
pe republică.

II. Activitatea avocatului parlamentar în exercitarea mandatului.
1. Contribuirea la perfecţionarea legislaţiei
2 Sesizări la Curtea Constituţională
1) Obiectul sesizării - modificările operate în Legea nr.289 din 22.07. 2004
privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte
prestaţii de asigurări sociale. Pe marginea acestei sesizări Curtea a emis o
Hotărîre prin care a considerat neconstituţionale unele perevederi
sesizate de avocatul parlamentar.
2) S-a solicitat Curţii Constituţionale de a expedia o adresă Parlamentului
Republicii Moldova de a modifica sintagma ,,orice membru” cuprinse în
art.10 al.1 din Legea cu privire la colegiul disciplinar şi răspundere
disciplinară a judecătorilor nr.950-XIII din 19.07.96, ce ţine de dreptul
Procurorului General, membru de drept al Consiliului Superior al
Magistraturii de a intenta proceduri disciplinare.
6 propuneri de modificare a cadrului legislativ, care au fost înaintate în
adresa AGEPI, CNAM, MJ, Parlamentului (2), MMPSF ;
1) Examinarea oportunităţii iniţierii procedurii de operare a modificărilor în
art. 235 alin. (3) al Codului de Executare; pct. 553 în partea ce ţine de
contribuţiile de asigurări sociale de stat şi pct. 555 al Statutului executării
pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din
26.05.2006, precum şi elaborarea mecanismului de transfer a cotelor de
asigurări sociale de stat ale deţinuţilor către BASS prin intermediul CNAS.
2) Revizuirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cazul părintelui
singuratic. Avînd la bază petiţiile parvenite de la mame singuratice care au

copii pînă la vîrsta de 1,5/3 ani privind insuficienţa cuantumului
indemnizaţiei pentru creşterea copilului atît pentru persoanele asigurate, cît
şi cele neasigurate a fost efectuat un studiu la acest capitol.
Petiţionarii invocă faptul că cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea
copilului nu asigură cel puţin minimul de existenţă atît pentru copil cît şi
pentru părintele singur. Mai mult ca atît, în cazul în care persoanele
neasigurate în timpul concediului de maternitate se angajează în cîmpul
muncii şi primesc indemnizaţia respectivă, ulterior sînt obligate să restituie
suma obţinută sub formă de indemnizaţie.
3) Revizuirea legislaţiei în domeniul asigurării medicale obligatorii.
Au fost înregistrate cazuri cînd persoanele fiind angajate în cîmpul muncii,
achită bani în contul asigurărilor de sănătate, dar cînd ajung să beneficieze
de asistenţă medicală gratuită, aşa cum prevede legea, descoperă că poliţa lea fost dezactivată.
În urma examinării cazurilor menţionate apar anumite neclarităţi şi
incertitudini atît la capitolul procedurii de achitare a contribuţiilor de
asigurări medicale obligatorii cît şi la capitolul informării populaţiei privind
modalitatea verificării conturilor de asigurări medicale obligatorii pentru a
se convinge că plăţile livrate au ajuns la Compania Naţională de Asigurări în
Medicină.
Un alt aspect problematic este dezactivarea poliţei de asigurări medicale
obligatorii în urma eliberării ordinului de demisie sau concediere.
Faptul că efectele poliţei medicale încetează în urma concedierii persoanei
intră în contradicţie cu reglementările legale şi cu principiile de bază ale
sistemului de asigurări medicale obligatorii. Poliţa de asigurări medicale
obligatorii este activă doar pe perioada beneficierii de ajutor de şomaj sau
indemnizaţiei de şomaj, care, în temeiul Legii privind ocuparea forţei de
muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă, se stabileşte doar peste 3 luni de la data înregistrării la Agenţia
teritorială de ocupare a forţei de muncă, perioadă în care persoana nu are
posibilitate de a beneficia gratuit de serviciile medicale stabilite în
Programul Unic de asigurări medicale obligatorii.
Dat fiind faptul că în sistemul de asigurări medicale obligatorii există mai
multe aspecte ce urmează a fi revăzute, în iunie 2012 a fost expediată o
propunere Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină privind:
- Revizuirea cadrului legal cu referire la sistarea poliţelor de asigurări
medicale obligatorii imediat după concedierea persoanei. La acest capitol a
fost sugerată prelungirea efectelor de asigurare medicală obligatorie pe o
perioadă de 3 luni după concediere/demisie, perioadă în care, de regulă se
întreprind măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă;
- Revizuirea sistemului de asigurări medicale obligatorii în special a
persoanelor care desfăşoară activităţi prin cumul şi deseori apar situaţii
problematice;

- desfăşurarea unei campanii în mass-media de informare a populaţiei privind
modalitatea verificării dacă primele de asigurări medicale au ajuns la contul
asiguratorului.
4) Examinînd petiţiile parvenite la CpDOM , a practicii CEDO şi a legislaţiei
cu privire la executare a fost înaintată o propunere în adresa Ministerului
Justiţiei privind examinarea posibilităţii revizuirii mecanismului de
percepere a taxelor pentru executare, prin modificarea art. 36-38 din Codul
de Executare al Republicii Moldova, astfel ca categoria de creditori care au
devenit victime a unor infracţiuni şi au o situaţie financiară deplorabilă să fie
scutiţi de plata/avansarea taxelor pentru cheltuielile de executare.
Ministerul ne-a informat că în contextul obiectivelor incluse în strategia de
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, mărimea tarifelor
percepute de executorii judecătoreşti , urmează a fi examinată şi evaluată
astfel, încît să fie asigurată proporţionalitatea între mărimea acestora şi
costul real al acţiunilor întreprinse de executorul judecătoresc.
5) Avînd la bază petiţia în care s- a invocat încălcarea dreptului la proprietatea
industrială a fost expediat un demers către AGEPI şi Prim-ministru privind
examinarea posibilităţii modificării art.11 al.1 din Legea nr.1540 din
25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului, în special, substituirea
sintagmei ,,tetra-pack” cu sintagma ,,ambalaj de carton pentru produsele
lichide”.
6) Avocatul parlamentar a fost sesizat de persoane cu dizabilităţi, care şi-au
exprimat nemulţămirea faţă de faptul că, deşi Hotărîrea Guvernului nr. 567
din 26.07.2011 reglementează modul de asigurare a unor categorii de
cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice, prevederi cu referire la asigurarea
calităţii mijloacelor tehnice respective nu sînt prevăzute.
Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la utilajul de mobilitate
calitativ, la dispozitive şi tehnologii de susţinere, la asistenţă personală,
inclusiv prin oferirea acestora la un preţ rezonabil este una dintre măsurile
eficiente în sensul Convenţiei1.
Pornind de la aceste dispoziţii, în adresarea sa către preşedintele Comisiei
parlamentare de resort, avocatul parlamentar a propus introducerea în
cadrul normativ naţional a unor reglementări cu referire la asigurarea
persoanelor cu dizabilităţi cu mijloace ajutătoare tehnice calitative,
inofensive fizic, moral şi estetic. În special, a propus ca o atare cerinţă să se
conţină în proiectul Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi, în articolul 51. Această responsabilitate ar putea fi pusă în seama
Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, de
competenţa căreia ţine asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice, în
conformitate cu prevedrile HG nr. 567.
1

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, articolul 20 (b)

- A expus opinia la proiectele de acte normative parvenite în adresa
CpDOM.
În acest context, este de remarcat faptul că în ultima perioadă de timp se
urmăreşte un grad sporit de reacţionare a autorităţilor publice vis a vis de
opiniile/recomandările avocaţilor parlamentari, în special în domeniul ce
ţine de asistenţă şi protecţie socială. Aceasta se manifestă atît prin solicitarea
opiniei CpDOM la proiectele de acte normative, cît şi la operarea
modificărilor respective.
Ultimele 3 luni
În baza propunerilor avocatului parlamentar Aurelia Grigoriu de perfecţionare a
legislaţiei în vigoare, Ministerul Sănătăţii a elaborat şi prezentat Guvernului spre
examinare un proiect de lege de modificare a cadrului legal privind asigurarea
medicală obligatorie.
Amendamentele prevăd asigurarea medicală obligatorie a tuturor persoanelor
asigurate angajate, indiferent de faptul dacă au fost sau nu transferate în contul
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină primele de asigurare calculate din
salariile persoanelor angajate şi cele aferente fondului de retribuire a muncii,
datorate de angajatori.
Se mai propune includerea în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală a
tuturor şomerilor înregistraţi oficial, categorie de persoane neangajate asigurate din
contul statului.
Astfel, şomerii înregistraţi la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă vor putea
beneficia de serviciile de asistenţă medicală conform poliţei de asigurări medicale
obligatorii obţinute la locul de muncă anterior.

De asemenea, la propunerea avocatului parlamentar au fost operate modificări la
Hotărîrea Guvernului nr.12 din 19.01.2009 cu privire la aprobarea Normelor
privind examinarea medical a conducătorilor de vehicule şi a candiaţilor pentru
obţinerea permisului de conducere privind interdicţia persoanelor cu deficienţe de
auz de a obţine permisul de conducere.
(HG nr. 280 din 03.05.2012 cu privire la modificarea HG nr.12 din 19.01.2009)

Propunere de iniţiere a procedurii de modificare a Regulamentului cu privire la
modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011.
S-a propus examinarea oportunităţii excluderii:
cuvîntului ”invalizi” din sintagma ”copiii invalizi” în tot textul Regulamentului;
la pct.4 alin.1) excluderea sintagmei ”(cu excepţia încălţămintei speciale)” după
sintagma ”pensionarilor pentru limită de vîrstă„
De asemenea, s-a propus efectuarea unei evaluări în vederea stabilirii
posibilităţii achitării cheltuielilor ce ţin de deplasarea beneficiarilor la CREPOR,
precum şi reglementării modului de activitate a echipei medico-tehnice din cadrul
CREPOR şi concretizarea modalităţii de intervenire a secţiilor/direcţiilor asistenţă
socială şi protecţie a familiei.
A expus opinia la 2 proiecte de acte normative parvenite în adresa CpDOM.

III.

Contribuirea la repunerea în drepturi a cetăţenilor

2 vizite la Azilul Republican pentru invalizi şi pensionari
Vizite la instituţiile penitenciare nr. 8 şi 12 din Bender
În rezultatul examinării petiţiilor au fost întocmite următoarele acte de reacţionare:
- 4 avize cu recomandări (Ministerul Finanţelor, Red Union Fenosa
SASPF sect. Buiucani, Primăria Cantemir)
În urma avizului avocatului parlamentar adresat primăriei Cantemir privind
asigurarea cu spaţiu locativ o familie socialmente vulnerabilă a fost asigurată cu
spaţiu locativ.
- 2 recursuri la acţiunile în judecată intentate din perioada precedentă
Probleme sesizate din petiţii
1) Emigrarea masivă a populaţiei generează situaţii în care persoanele ce
contribuie o perioadă îndelungată la Bugetul de asigurări sociale de stat în
Republica Moldova rămîn în afara sistemului de protecţie socială.
Întru remedierea situaţiei a fost întocmită o adresare Prim ministrului pentru
atenţionarea asupra necesităţii declanşării negocierilor în scopul încheierii
acordurilor de colaborare pe segmentul securităţii sociale cu statele unde
emigrează frecvent cetăţeni ai Republicii Moldova.
2) Punerea sechestrului de către executorii judecătoreşti pe pensii.

În urma intervenţiei Avocatului parlamentar s-a dispus ridicarea sechestrului de pe
mijloacele băneşti ce parvin cu titlu de pensie socială în mărimea cuantumului
minim garantat al salariului în sectorul real, iar în privinţa altor categorii de
mijloace băneşti sechestrul s-a menţinut.
La acest capitol a fost depistată nerespectarea procedurii de punere sub sechestru a
mijloacelor băneşti. Cauza invocată de către executorii judecătoreşti e lipsa de
timp şi volumul mare de lucru în special în cazul verificării tipului de venituri
deţinute în bănci.
3) A fost depistată o lacună de procedură în cadrul examinării unei petiţii cu
privire la neexecutarea deciziei judecătoreşti privind restabilirea drepturilor
salariatului ce decurg din raporturile de muncă.
După concedierea petiţionarei a fost angajată o altă persoană în funcţia deţinută de
aceasta. Astfel executarea imediată a deciziei privind restabilirea în funcţia
deţinută a devenit imposibilă, deoarece persoana angajată la acea funcţie se afla în
concediu medical. De notat că Codul Muncii interzice concedierea persoanei care
se află în concediu medical.
4) În şir de petiţii au parvenit în adresa CpDOM cu referire la măsurile de
protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi.
O parte din acestea se referă la refuzul stabilirii dreptului la ajutor social, pe motiv
că unul dintre membrii familiei refuză să înregistreze la agenţia de ocupare a forţei
de muncă sau pe motiv că deţin anumite obiecte de strictă necesitate, cum ar fi,
frigider, televizor depăşesc punctajul stabilit de lege.
O mare parte de adresanţi solicită consultaţii juridice cu privire la mecanismul
drepturile în domeniul respectiv.
Autosesizări – 6 cazuri, dintre care:
- 2 cazuri preluate de la Oficiile de probaţiune în cadrul efectuării
monitorizării implementării Legii cu privire la probaţiune;
- 2 cazuri, se referă la asigurarea dreptului constituţional la un mediu
înconjurător sănătos; exploatarea poligonului de deşeuri menajere de la
periferia or. Cimişlia şi cu referire la protestele locuitorilor din s. Cobusca
Veche, r-l Anenii Noi în semn de nemulţămire faţă de construcţia uzinei
de prelucrare a deşeurilor.
- 2 cazuri în legătură cu spoturile video şi panourile de publicitate cu conţinut
denigrător la adresa femeii (”SUN Comunications” şi ”Holiday Service”)
- 1 caz în baza unui articol din presă. Ca rezultat a fost înaintată o propunere
de modificare a legislaţiei.

Ultimele 3 luni
1.
Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu s-a autosesizat pe marginea
informaţiei difuzate în mass media privitor la situaţia ecologică din satul

Calfa, raionul Anenii Noi şi din oraşul Nisporeni şi a solicitat intervenţia
neîntîrziată a ministerului Ecologiei, precum şi a autorităţilor responsabile în
vederea remedierii situaţiei şi sancţionării persoanelor vinovate.
Potrivit informaţiei apărute în mass-media, în oraşul Nisporeni apa livrată către
populaţie este cu viermi, iar în satul Calfa, Anenii Noi deja ani la rînd e un miros
insuportabil care vine de la rîul Bîc, dar şi de la două ferme de păsări şi o gunoişte
neautorizată.
Pentru evitarea unor consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei acestor
localităţi autorităţile au obligaţia pozitivă de a întreprinde măsuri rezonabile şi
adecvate, capabile să protejeze viaţa şi sănătatea.
2.

Avocatul parlamentar a participat la Conferinţa de presă „Gestionarea
deşeurilor în Republica Moldova la etapa actuală” în cadrul căreia au fost puse
în discuţie problemele actuale ale Republicii Moldova în domeniul gestionării
deşeurilor, precum şi soluţiile optime, necesare de implementat în vedere
rezolvării parţiale sau totale ale neajunsurilor existente.
Un subiect aparte al conferinţei l-a constituit situaţia creată în jurul minei de
potasiu din localitatea Kaluş, regiunea Ivano-Frankovsk, Ucraina. Mina de potasiu
reprezintă un pericol pentru siguranţa ecologică a fluviului Nistru, urmată de
poluarea excesivă a fluviului Nistru. Din cauza supraincarcarii acesteia, barajele
instabile de stocare ar putea ceda. In acest caz, aproximativ 2 milioane de metri
cubi de deseuri vor nimeri in riul Nistru, fiind grav afectata nu doar zona adiacenta
acestuia din Republica Moldova, dar si regiunea Odesa, Delta Dunarii din
Romania. Respectiv, Chisinaul va ramine fara de apa potabilă.
În acest context avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu a abordat problema din
punctul de vedere al drepturilor omului, în special dreptul la viaţă, dreptul al un
mediu sănătos de viaţă, constatînd încălcarea flagrantă a acestor drepturi în situaţia
ecologică creată pe rîul Nistru, situaţie ce ameninţă direct sănătatea şi viaţa
oamenilor.
Întîlnire cu ministrul mediului Gheorghe Şalaru, fiind stabilit ca în luna noiembrie
curent Ministerul Mediului va organiza în comun cu Centrul pentru Drepturile
Omului o conferinţă internaţională, în al cărei cadru va fi abordata sub toate
aspectele problema poluării Nistrului.
Întîlnire cu ambasadorul Moldovei şi a României în Ukraina cu privire la acest
subiect.

Demers Preşedintelui Republicii Moldova Nicolae Timofti privind pericolul
catastrofei ecologice de pe Nistru.
Respectiv, protecţia şi dezvoltarea durabilă a bazinului rîului Nistru a constituit
una dintre priorităţile stabilite în cadrul întîlnirii dintre premierii RM şi Ucraina.

3. Propunere Ministerului Educaţiei privind introducerea Ecologiei în
calitate de disciplină de studii în Curricula şcolară. Această oportunitate trebuie
să se înscrie în proiectul Strategiei Sectoriale de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii
2012 – 2020- principalul document de politici în domeniul educaţiei. În acest
context a propus stabilirea unui obiectiv general al Strategiei menţionate
modernizarea învăţământului prin ecologizare.
4.
Fiind informată despre neregulile de la punctul vamal Starokazacie –
Tudora care au fost apreciate drept condiţii degradante care lezează demnitatea
cetăţenilor Republicii Moldova avocatul parlamentar a intervenit către
ombudsmanul ucrainean Valeria Lutkovskaia pentru soluţionarea acestei probleme.
Valeria Lutkovskaia a dat asigurări că va cere instituţiilor responsabile din
regiunea Odesa implicarea promptă pentru ameliorarea stării de lucruri la punctul
vamal menţionat.
5. Un alt caz de intervenire este cazul mediatizat privind lezarea drepturilor unui
grup de copii cu dizabilităţi din regiunea Transnistreană de către directorul unei
baze de odihnă din localitatea ucraineană Zatoka. Şi în acest caz a fost sesizat
ombudsmanul ucrainean Valeria Lutkovskaia prin intermediul telefonului cît şi
printr-o adresare pentru a interveni vis a vis de acest caz în limita competenţei.
6. În cadrul Atelierului de lucru ”Conceptualizarea educaţiei incluzive şi a
alternativelor educaţionale” organizat, pe 21 august curent, de Asociaţia pentru
Persoane cu Dizabilităţi de Intelect Humanitas, în parteneriat cu Direcţia Generală
Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău şi Centrul pentru
Drepturile Omului din Moldova, avocatul parlamentar şi consultantul principal al
avocatului parlamentar au prezentat punctul de vedere la acest subiect.
De asemenea, în cadrul evenimentului a fost lansat Ghidul „Drepturile omului şi
problema dizabilităţilor”, destinat persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora.

7. Avocatul parlamentar a participat la şedinţa Clubului de presă ” Sărăcia ca
impediment pentru egalitatea de şanse” organizată de Centrul pentru Drepturile
Omului în comun cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice.
La această şedinţă au fost discutate sub diverse aspecte situaţia existentă în
Republica Moldova la capitolul protecţia socială a populaţiei, mecanismele care
necesită a fi create pentru prevenirea discriminării oamenilor cu venituri modeste persoane cu dizabilităţi, pensionari, familii cu mulţi copii sau monoparentale,
şomeri şi alte categorii sociale. Au fost trecute în revistă şi analizate cazurile
ajunse în atenţia ombudsmanilor de lezare a drepturilor sociale ale persoanelor.

Executat:
Svetlana Rusu

