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Până în prezent, Republica Moldova a pierdut la
Curtea Europeană pentru
Drepturile Omului (CEDO)
88 de dosare.

Cetăţeanul Republicii Moldova, Victor Colibaba, a
obţinut câştig de cauză
împotriva Republicii Moldova la CEDO, reclamând
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ÎNCEPÂND CU 2009

Moldovenii continuă să caute Cetăţenii moldoveni care au
dreptate doar la CEDO
cetăţenie dublă nu vor putea

Recent, Republica Moldova a mai pierdut un
set de dosare la Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului. Astfel, cu 88 de condamnări,
Republica Moldova se plasează printre primele locuri după numărul de condamnări la
CEDO raportat la numărul de locuitori.
Această situaţie, se pare însă, nu i-a prea
deranjat pe demnitarii noştri. Nici angajaţii,
funcţionarii din justiţie nu au reacţionat în
nici un fel. Şi de ce ar reacţiona? Nu există
nici măcar un caz în care un judecător care
a dat o sentinţă, în urma căreia Republica
Moldova a fost condamnată la CEDO, să
fi fost demis din funcţie sau să fie tras la
răspundere. Nu mai vorbim de faptul că nici
unul dintre ei nu a suportat cel puţin parţial pierderile materiale pe care le suportă
statul de pe urma deciziilor judecătoreşti
greşite.
Şi nici autorităţile politice nu prea sunt

SERGIU
PRAPORȘCIC

tratamentele crude la care
a fost supus de către reprezentanţii organelor de
drept.

deranjate de această situaţie. Şi ce dacă
avem o justiţie imperfectă, care dă sentinţe
injuste? Cetăţenii moldoveni nu au decât
ca să suporte această injustiţie. Statul este
condamnat la CEDO, dar plătesc tot cetăţenii şi cheltuielile de judecată, şi despăgubirile morale şi materiale.
Cel mai grav este însă, că cetăţenii Republicii Moldova pierd orice încredere faţă de
justiţia din ţara noastră. Nimeni nu-şi mai
pune speranţă să câştige pe căi oneste o
cauză într-o instanţă. În prezent mulţi apelează la justiţia moldoveană nu pentru că
speră să li se facă dreptate, ci pentru că ştiu
că doar după ce trec prin toate instanţele
naţionale vor putea merge la CEDO, unde,
cu siguranţă, li se va face dreptate.
Asistăm astăzi la un proces cât se poate
de grav: măcinarea autorităţii a unei dintre principalele instituţii în stat – Justiţia.
Şi autorităţile privesc cu indiferenţă cum
acest proces ia amploare.

accede la funcţii de conducere
Majoritatea din
Parlamentul Republicii
Moldova a aprobat o
iniţiativă legislativă a
Guvernului prin care
se interzice deţinerea
cetăţeniei altor state de
către cetăţenii moldoveni
care sunt funcţionari de
stat sau exercită atribuţii
de interes public.
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1. Fiecare stat parte va lua măsuri legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri eficiente pentru a împiedica comiterea unor acte de tortură pe teritoriul de sub jurisdicţia sa.
2. Nicio împrejurare excepţională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de starea de război sau ameninţare cu războiul,
de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepţie, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura.

Alarmant

Reclamantul Vitalie Colibaba a fost
supus torturii de către trei poliţişti
ai Comisariatului de poliţie din sectorul Buiucani al capitalei pe data
de 25 şi 27 aprilie 2006. În timpul
torturii, mâinile şi picioarele reclamantului erau legate cu o frânghie
la spate, el fiind suspendat pe o
bară timp de mai mult de 40 de
minute. „În timpul torturii, Vitalie
Colibaba a fost lovit de poliţişti cu
mai multe obiecte în regiunea capului, a fost agresat fizic şi psihic,
a fost umilit”, a declarat avocatul
reclamantului, Roman Zadoinov.

Pe data de 22 iunie 2006, avocatul a
depus o cerere la CEDO în care a descris
încălcarea drepturilor clientului său.
De asemenea, la 3 mai 2006, organizaţia Amnesty International a cerut
Procuraturii Generale să cerceteze în
mod urgent şi obiectiv faptele descrise
în petiţia lui Vitalie Colibaba. „Procuratura şi instanţa de judecată a refuzat să
iniţieze un proces penal pe faptul aplicării torturii şi, astfel, am decis să apelăm
la CEDO. La nivel naţional, organele de
drept nu acordă atenţie cazurilor de tortură înregistrate în Republica Moldova”,
a subliniat Roman Zadoinov, în cadrul
unei conferinţe de presă.

Articolul 2, Convenţia împotriva formelor de tratament
sau pedepselor crude, inumane sau degradante

Moldova a fost condamnat/ la CEDO pentru tortur/
și maltratarea persoanelor de c/tre poli[iști

Vlad GRIBINCEA,
reprezentantul Asociaţiei „Juriștii
pentru drepturile omului” la CEDO

Astfel, CEDO a constatat că, în urma
încălcării articolului 3 din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului

privind tratamentele crude aplicate
reclamantului, Guvernul Republicii
Moldova va trebui să-i plătească lui
Vitalie Colibaba 16.500 de euro - daune morale, cheltuieli şi costuri pentru
judecată. Totodată, Republica Moldova
a fost acuzată şi de încălcarea articolului
34 din aceeaşi Convenţie, privind încălcarea dreptului reclamantului de a
depune cerere la CEDO.
În prezent, potrivit avocatului Roman Zadoinov, la CEDO se află alte
trei dosare privind aplicarea torturii în
Republica Moldova.
Reamintim că organizaţia Amnesty
International a cerut Guvernului Republicii Moldova să ofere mai multe
garanţii împotriva torturii şi maltratării
persoanelor reţinute de poliţişti.
Întrebat cine dintre autorităţile
moldovene este responsabil de situaţiile
condamnărilor Republicii Moldova de
către Curtea de la Strasbourg, reprezentantul Asociaţiei „Juriştii pentru

drepturile omului” la
CEDO, Vlad Gribincea, a
specificat că, în principiu,
hotărârile acestei Curţi
nu presupun neapărat
iresponsabilitatea persoanelor implicate în proces.
„Trebuie să fie stabilită
cauza condamnării şi
dacă a fost această abatere
comisă cu rea-intenţie sau
din imprudenţă. În cazul
în care abaterea de la
normele europene a fost
comisă intenţionat sau
dintr-o imprudenţă gravă, în acest caz,
legislaţia Republicii Moldova permite
intentarea unei acţiuni de regres împotriva persoanei sau a reprezentantului
organului de urmărire penală, indiferent dacă este judecător, procuror”, a
spus avocatul Vlad Gribincea.
Precizăm că hotărârile CEDO devin
executorii în termen de trei luni de

Situaţia copiilor cu nevoi speciale din
raionul Glodeni poate ﬁ îmbunătăţită
Coordonatorul în domeniul drepturilor omului din raionul Glodeni, Elena
Gudumac, în comun cu reprezentanţii
proiectului Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD) „Susţinere în
implementarea PNADO” au organizat în
oraşul Glodeni şedinţa publică „Realizarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi:
realizări şi perspective”. Lipsa unui centru comunitar şi a ONG-urilor specializate în protecţia copiilor cu nevoi speciale,
precum şi a informaţiilor cu privire la
planificarea familială a mamelor pentru
prevenirea naşterii copiilor cu dizabilităţi
au fost principalele probleme abordate
în cadrul acestei şedinţe.
Specialistul în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc din raionul Glodeni, Maria Focşa, a prezentat
raportul cu privire la numărul copiilor cu dizabilităţi
din acest raion şi a vorbit despre măsurile întreprinse,
în vederea ameliorării situaţiei acestor copii. Potrivit
raportului, în raionul Glodeni sunt 213 familii în care
cresc şi sunt educaţi 221 copii cu dizabilităţi. Cei mai
mulţi copii invalizi locuiesc în oraşul Glodeni, unde, la
o populaţie de 12.478 locuitori, sunt înregistraţi 47 copii invalizi, fiind urmat de satul Fundurii-Vechi, raionul
Glodeni, unde, la o populaţie de 3.504 locuitori, sunt
înregistraţi 20 copii cu dizabilităţi, iar în satul Balatina,
din acelaşi raion, sunt 18 copii cu nevoi speciale la o populaţie de 6.439 locuitori. Printre acţiunile întreprinse
1. Statele părţi recunosc că pentru copiii
handicapaţi fizic şi mental trebuie să se asigure
o viaţă plină şi decentă în condiţii care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia
şi să le faciliteze participarea lor activă la viaţa
colectivităţii.
2. Statele părţi recunosc dreptul copiilor
handicapaţi de a beneficia de îngrijiri speciale
şi încurajează şi asigură, în măsura resurselor
disponibile, la cerere, copiilor handicapaţi care
îndeplinesc condiţiile prevăzute şi celor care îi
au în grijă, un ajutor adaptat situaţiei copilului
şi situaţiei părinţilor sau a celor cărora le este
încredinţat.
Art. 23. Convenţia ONU,
cu privire la drepturile copilului

de asistenţii sociali şi autorităţile
ţionarea acestor probleme sunt
publice locale din raionul Glodeni
necesare acţiuni de parteneriat şi
se numără asigurarea alimentaţiei,
implicare comunitară, ar fi bine
îmbrăcămintei şi rechizitelor acesca fiecare locuitor al raionului să
tor copii, organizarea cercurilor cu
contribuie cu resurse financiare în
activităţi artistice şi acordarea alovederea creării unui fond. Astfel,
caţiilor şi a ajutoarelor sociale. Una
potrivit lui Dan Vârţan, acest fond
din problemele abordate de partişi solicitarea resurselor financiare
cipanţi este lipsa de informaţii în
de la administraţia publică locală
vederea prevenirii naşterii copiilor
vor soluţiona câteva din aceste
cu dizabilităţi. Potrivit şefei cabiprobleme prin implementarea
netului Sănătatea reproducerii din
unor proiecte de ordin social.
raionul Glodeni, Valentina Burlacu,
„Cred că primordial ar fi crearea
problema prevenirii naşterii copiiunui centru comunitar şi instituilor cu dizabilităţi este condiţionată
rea unor ONG-uri specializate în
şi de faptul că, pentru repartizarea
acest domeniu, care să fie la curent
gratuită a anumitor medicamente,
Ștefan SECĂREANU, cu toate proiectele oferite de către
cum ar fi acidul folic în primele președintele Comisiei parlamentare donatorii din Moldova în ameliosăptămâni de sarcină, este necesară
pentru drepturile omului rarea situaţiei copiilor cu dizabiliprezentarea poliţei de asigurare, pe
tăţi”, a menţionat Vârţan.
care multe din mame nu o au.
Managerul de proiect PNUD „Susţinere în imConsultantul în cadrul Direcţiei protecţiei familiei plementarea PNADO”, Ana Racu, a subliniat că în
şi copilului din cadrul Ministerului Protecţiei Sociale cadrul acestei şedinţe publice au fost prezentate ina Familiei şi Copilului, Eleonora Olaru, a concluzionat formaţii utile prin care au fost identificate problemele
că este necesară întreprinderea unor măsuri de către raionului legate de respectarea drepturilor copiilor
autorităţile publice locale şi a persoanelor specializate cu dizabilităţi. „S-a vorbit, în special, din perspecîn vederea identificării timpurii a unor astfel de naşte- tiva necesităţilor pe care le au aceşti copii. S-a făcut
ri şi implementarea unui sistem funcţionabil în acest o analiză a măsurilor întreprinse pentru a ameliora
sens. De asemenea, participanţii afirmă că lipsa unui situaţia acestor copii şi pentru a promova respectarea
centru comunitar de zi, unde aceşti copii şi-ar petrece drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Este important
timpul într-un mod util şi interesant, precum şi lipsa faptul că în cadrul şedinţei, au putut fi identificate în
ONG-urilor specializate în apărarea drepturilor co- comun acţiunile concrete, necesare pentru asigurarea
piilor cu nevoi speciale în raionul Glodeni este cauza şi realizarea drepturilor acestor copii şi care vor face
multiplicării şi agravării problemelor legate de în- parte din Planul de acţiuni în domeniul drepturilor
grijirea acestor copii. De asemenea, şcolarizarea unor omului a acestui raion pentru anul viitor”, a conchis
astfel de copii necesită întreprinderea unor acţiuni Ana Racu.
La rândul său, preşedintele Comisiei parlamentare
urgente, deoarece copiii cu dizabilităţi care studiază în
instituţii de învăţământ obişnuite nu se simt egali în pentru drepturile omului, Ştefan Secăreanu, s-a referit, la finalul acestei şedinţe, în special, la implicarea
drepturi şi activităţi cu colegii lor.
Specialistul principal în cadrul Direcţiei generale statului în vederea soluţionării problemelor acestor
învăţământ, tineret şi sport a Primăriei Glodeni, Ana- copii. „Problema abordată ţine de gradul de pregătire
tol Nimerenco, a afirmat că în raionul Glodeni sunt 55 al statului pentru a respecta nişte rigori care ţin de
de copii cu nevoi speciale şcolarizaţi, care însă, necesi- îngrijirea sau atenţia pe care trebuie să o acordăm
tă ore facultative pentru a recepţiona acelaşi program acestor copii. Anume de măsura în care statul respectă
de studii ca şi colegii lor. O altă problemă identificată aceste rigori, depinde dacă dreptul acestui copil, acesde către asistenţii sociali din raionul Glodeni este lipsa tui cetăţean al statului este respectat în conformitate
unei infrastructuri adecvate circulaţiei copiilor invali- cu legislaţia naţională şi actele internaţionale la care
zi, iar această problemă se resimte, în special, în cazul Republica Moldova este parte”, a precizat Ştefan Secăreanu.
copiilor încadraţi în diferite activităţi extraşcolare.
Expertul în cadrul Alianţei pentru persoanele cu
VIRGINIA ROȘCA
dizabilităţi, Dan Vârţan, a afirmat că pentru solu-

la data pronunţării sentinţei, dacă în
această perioadă nu este depusă contestaţie. După ce intră în vigoare, sumele
urmează a fi achitate în termen de trei
luni.
Până în prezent, Republica Moldova
a pierdut la CEDO 88 de dosare.
VICTOR TĂNASE
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Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile
consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de
acestea.
Articolul 15, Constituţia Republicii Moldova

ÎNCEPÂND CU 2009

Cetăţenii moldoveni care au cetăţenie dublă
nu vor putea accede la funcţii de conducere
Moldova a cetăţeniei altor state în perioada exercitării
Proiectul de lege înaintat de Guvern prevede că unor funcţii publice este discriminatorie şi contravine
persoanele care deţin cetăţenie dublă nu vor putea spiritului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor funfi membri ai Parlamentului, ai Guvernului, ai Curţii damentale ale omului garantate de Constituţie”. Avode Conturi, ai Curţii Constituţionale, membri ai caţii parlamentari consideră că modificările propuse
Consiliului de Administrare al Băncii Naţionale, ai de Guvern „nu se încadrează în exigenţele prevăzute
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, angajaţi ai de Constituţie, care enunţă condiţiile în care este adMinisterului de Interne, ai Centrului pentru Comba- misă restrângerea unor drepturi”.
Nici Uniunea Notarilor din Republica Moldova
terea Crimelor Economice şi Corupţiei, ai Serviciului
nu susţine iniţiativa Guvernului. În avizul
de Informaţii şi Securitate, ai Serviciului
său, această instituţie a constatat că
Vamal ş. a.
„adoptarea unui astfel de proiect
Documentul a fost introdus pe
Cetăţenii stade lege din start ar însemna înagenda de lucru a Legislativului la
tului-parte,
care
posecălcarea flagrantă a prevedepropunerea deputatului PCRM,
dă altă cetăţenie, au pe teririlor Constituţiei Republicii
Vladimir Ţurcan, preşedintele
Moldova”.
toriul
acestui
stat,
unde
trăiesc,
Comisiei Juridice parlamentare.
La rândul său, miniGuvernul a înaintat această
aceleaşi drepturi şi obligaţiuni ca
strul
Reintegrării, Vasili
propunere suspectându-i pe cei
şi cetăţenii acestui stat.
Şova, a constatat că „precare deţin şi cetăţenia altor state
vederile proiectului de
Articolul 17 al Convenţiei
că nu ar manifesta loialitate faţă
lege vin în contradicţie cu
europene cu privire la
de Republica Moldova. În nota
tratatele internaţionale la
cetăţenie
informativă a Guvernului, semnată
care Republica Moldova este
de viceministrul Justiţiei, Nicolae
parte, precum şi cu legislaţia
Eşanu, se arată că „persoanele care
naţională în vigoare”. „Vom
deţin cetăţenia altor state au obligaţii politimenţiona, în acest sens, Convenţia
co-juridice faţă de statele respective. Acest fapt poaEuropeană cu privire la cetăţenie,
te genera un conflict de interese în situaţiile în care
care este în vigoare în Republivor exista obligaţii atât faţă de Republica Moldova, cât
ca Moldova din 1 martie
şi faţă de alt stat, al cărui cetăţean este concomitent
2000 şi care stabileşte că
persoana respectivă”.
cetăţenii statului parte
care posedă o altă cetăNicolae EȘANU
EȘANU,,
ţenie au, pe teritoriul
viceministrul Justiţiei
acestui stat parte unde trăiesc, aceleaşi drepturi şi
obligaţii ca şi cetăţenii acestui stat”, se arată în avizul
ministrului Vasili Şova.
Împotriva adoptării acestui proiect de lege sau mai pronunţat Procuratura Generală, Comisia
Electorală Centrală şi Ministerul Administraţiei
Publice Locale. În raportul prezentat Parlamentului,
Procuratura Generală constată că proiectul de lege, în
cazul în care va fi aprobat, „va îngrădi dreptul legal al
cetăţenilor care posedă dubla cetăţenie de a ocupa o
funcţie publică în stat”.

Continuare din pag. 1

vor avea această posibilitate. Aici, de altfel apar mai
multe probleme. Eu cred că rezultatul va fi altul decât
cel pe care îl aşteaptă promotorii acestei iniţiative. Cei
care deţin dubla cetăţenie vor renunţa nu la cetăţenia
română, ci la cea moldovenească.
Situaţia demografică, în ceea ce priveşte cetăţenia,
ar trebui să pună în gardă autorităţile moldovene.
Dacă deschidem Monitorul Oficial, vedem că sunt
singulare cazurile de acordare a cetăţeniei Republicii
Moldova, în timp ce cazurile de renunţare la cetăţenia
moldovenească se ridică la ordinul sutelor. Acest lucru demonstrează necesitatea ca autorităţile publice
centrale să facă tot ce este posibil pentru ca cetăţenia
Republicii Moldova să fie mai atractivă.
Din alt punct de vedere, această lege va afecta
serios cetăţenii care locuiesc în stânga Nistrului. Or,
se ştie că peste 80 la sută din populaţie din regiunea
transnistreană deţine şi cetăţenia moldovenească,
şi cea rusă sau ucraineană. De asemenea, vor fi
împiedicate astfel procesele democratice din sudul
Republicii Moldova, de exemplu, în Taraclia, unde
marea majoritate a populaţiei deţine dubla cetăţenie,
inclusiv cea bulgară, iar aceste persoane nu vor putea
accede la funcţii de conducere în cadrul autorităţilor
publice locale.

Iurie ROȘCA
ROȘCA,,
vicepreședintele Parlamentului
Republicii Moldova:

Leonid BUJOR
BUJOR,,
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova:

Vitalie NAGACEVSCHI
NAGACEVSCHI,,
președinte al Asociaţiei „Juriștii
pentru drepturile omului”:

Dacă un cetăţean al
Republicii Moldova
trădează interesele ţării,
acest lucru poate
fi demonstrat de instanţa
de judecată

Această lege este
importantă pentru
securitatea Republicii
Moldova
Deoarece la proiectul de lege respectiv s-au opus
toate fracţiunile de opoziţie din Parlament, Nicolae
Eşanu a afirmat că regretă că unii legislatori nu înţeleg
„cât de importantă este această lege pentru securitatea
Republicii Moldova”. „Trebuie să fie înţeleasă corect
această iniţiativă legislativă a Guvernului, pentru că
ea, în caz că va fi aprobată de către Legislativ, va fi pusă
în aplicare după alegerile din 2009. Până atunci, fiecare cetăţean care va dori să se încadreze într-o funcţie
de stat, are timp să se gândească la ceea ce are el mai
mult nevoie: dubla cetăţenie sau să fie un funcţionar
de stat. Această lege, propusă de Guvernul Republicii
Moldova, are menirea de a distruge unele conflicte de
interese şi pentru a evita situaţia în care unele persoane publice din Republica Moldova să trădeze în masă
interesele statului nostru”, a spus Eşanu.
Majoritatea instituţiilor care şi-au prezentat avizele faţă de iniţiativa Cabinetului Tarlev au constatat
însă, că această lege este ilegală şi contravine atât legislaţiei naţionale, cât şi celei internaţionale.
Într-un raport prezentat Parlamentului, preşedintele Centrului pentru Drepturile Omului, avocatul
parlamentar Raisa Apolschi, arată că „restrângerea
dreptului de a deţine de către cetăţenii Republicii

membrilor familiilor acestor cetăţeni care vor fi
afectaţi psihologic şi moral de intenţia de a promova această lege şi la consecinţele electorale ale
celor care insistă asupra acestui proiect de lege.
Omul, dacă este vânzător de ţară, poate fi apatrid
sau poate să deţină cetăţenia Republicii Moldova,
să fie un vânzător profesionist, inclusiv să trădeze
interesele naţionale. Nu astfel se certifică patriotismul, prin deţinerea uneia sau mai multor cetăţenii.
O altă confuzie intelectuală şi profesională este
faptul că se confundă deţinerea cetăţeniei altor
state, bineînţeles a României, cu eventuala sau
posibila racolare de către serviciile secrete a unor
cetăţeni ai Republicii Moldova, fapte sancţionate de
către legislaţia în vigoare. Adesea este confundată
cetăţenia cu calitatea de agent al unui serviciu. Eu
aş fi de acord cu adoptarea acestei legi, dacă ea ar
viza, de pildă, angajaţii Serviciului de Informaţii şi
Securitate în mod exclusiv. De ce? Pentru că ei deţin
calitatea de a colecta şi de a opera cu informaţii
secrete, iar noi, în calitate de demnitari, în cazul în
care primim o informaţie cu caracter secret, semnăm o declaraţie de răspundere penală.

Acest proiect de lege
este îndreptat împotriva
persoanelor care deţin şi
cetăţenia română
În opinia mea, acest proiect de lege este îndreptat,
în special, împotriva persoanelor care deţin şi cetăţenia română. Spun asta, deoarece anume acordarea
cetăţeniei române se face publică, pe când acordarea
cetăţeniei ruse, de exemplu, nu se face publică şi, prin
urmare, nu se cunoaşte cine deţine această cetăţenie.
Prin urmare, persoanele care deţin dubla cetăţenie,
inclusiv cea rusă, vor putea accede uşor la funcţiile
publice, pe când cei care deţin şi cetăţenia română nu

Conform Codului Penal, dacă un cetăţean al
Republicii Moldova, indiferent dacă deţine una sau
zece cetăţenii, trădează interesele ţării şi acest lucru
poate fi demonstrat în instanţa de judecată, poate
fi condamnat. Acest proiect de lege are mai multe
carenţe. A fost pusă o întrebare la care nu s-a oferit
răspuns: când cetăţenii Republicii Moldova sunt
potenţiali trădători de patrie în accepţia autorilor
acestei legi? Este de mirare faptul că nimeni nu a
răspuns la această întrebare, ca să ştie toată lumea
cine sunt potenţialii infractori: membrii Guvernului, funcţionarii Ministerului de Interne, membrii
Curţii de Conturi, membrii Curţii Constituţionale,
funcţionarii publici, inclusiv secretarele, curierii,
judecătorii, membrii Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale din Republica Moldova, avocaţii parlamentari, membrii Comisiei Electorale
Centrale, aspiranţii la funcţia de deputat, angajaţii
Serviciului de protecţie şi pază de stat, personalul
Gărzii financiare, angajaţii Serviciului de Informaţie şi Securitate, vameşii, preşedintele Republicii
Moldova, procurorii etc. Numărul acestora ajunge
la câteva zeci de mii, dacă ne gândim şi la numărul

Noua lege se înscrie
în politica de divizare
a societăţii
Noua lege se înscrie în politica de divizare a
cetăţenilor, de şantaj şi de epurare a cadrelor în
structurile de stat. Supremaţia convenţiei este
fixată atât prin articolul 4 al Constituţiei, cât şi în
articolul 9 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova.
Deci, orice prevedere sau modificare care contravine Convenţiei europene este, din start, lovită de
nulitate. Proiectul Guvernului, în acest context,
reprezintă un non-sens, o risipă de efort, de timp
şi de bani publici.
NICOLAE FEDERIUC,
SERGIU PRAPORȘCIC
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Curtea Constituţională determină perfecţionarea ordinii politice din stat, asigurând un
mecanism civilizat de soluţionare a litigiilor cu caracter constituţional reclamate de către subiecţii cu drept de sesizare.
Fragment din alocuţiunea Președintelui Republicii Moldova, Vladimir
Voronin, cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate a Curţii Constituţionale
a Republicii Moldova (Chișinău, 23 februarie 2005, Palatul Republicii)

Interviu

Accesul cet/[enilor la jurisdic[ia constitu[ional/
Interviu cu Dumitru Pulbere, judecător, președinte
al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

- Domnule preşedinte, după confirmarea, acum
câţiva ani, a noii componenţe a Curţii Constituţionale, numărul sesizărilor adresate acestei
instanţe a scăzut vertiginos. Nu consideraţi că
acest lucru se datorează faptului că a scăzut încrederea faţă de această instituţie a acelor care
deţin dreptul de a sesiza Curtea?
- Conform Constituţiei, Curtea Constituţională
este compusă din 6 judecători, numiţi pentru un
mandat de şase ani (respectiv, câte doi) de Parlament, Guvern şi Consiliul Superior al Magistraturii. Fiecare dintre judecători poate deţine funcţia
respectivă pe durata a două mandate. Anul acesta a
expirat termenul pentru primul mandat în cazul a
patru judecători, trei dintre care şi-au păstrat funcţiile pentru al doilea mandat. Aceştia, împreună cu
judecătorul nominalizat pentru primul mandat,
pe data de 23 februarie a anului curent, au depus
jurământul de exercitare a funcţiei de judecător al
Curţii Constituţionale. Deci, practic, începând cu
această dată, şi nu de acum câţiva ani, Curtea Constituţională are o componenţă reînnoită.
Cât priveşte reducerea numărului sesizărilor
adresate Curţii, parţial aveţi dreptate. Anul trecut,
bunăoară, el a fost de patru ori mai mic decât în
1999. Cel mai scăzut nivel a fost înregistrat în 2004
– doar 27 de sesizări, în următorii ani acestea depăşind puţin cifra de 30, adică menţinându-se la un
nivel constant. Caracteristic în acest sens se pare că
va fi şi anul curent – până în prezent au fost depuse 21 de sesizări. Am zis că aveţi parţial dreptate,
fiindcă nu considerăm că fenomenul descris este o
urmare a scăderii încrederii faţă de Curtea Constituţională a subiecţilor cu drept de sesizare. În primul rând, pentru faptul că doi dintre aceşti subiecţi
– Guvernul şi Consiliul Superior al Magistraturii
(care reprezintă puterea judecătorească) – numesc
judecători ai Curţii, alţi doi subiecţi – deputatul în
Parlament şi fracţiunea parlamentară – au tangenţă
directă la numirea de către Parlament a judecătorilor. Nu credem că şi celelalte autorităţi cu drept de
sesizare a Curţii – ăreşedintele Republicii Moldova,
ministrul Justiţiei, Judecătoria Economică, ărocurorul general, avocatul parlamentar şi Adunarea
Populară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – se îndoiesc
de competenţa sau echidistanţa înaltei autorităţi de
jurisdicţie constituţională.

Explicaţia reducerii numărului sesizărilor ar fi,
mai degrabă, în faptul că, în ultimii ani, există o
situaţie stabilă în Parlament, iar majoritatea actelor legislative până la adoptare sunt expertizate de
anumite foruri şi organisme europene. Numărul
sporit de sesizări de cândva avea la bază lipsa unei
majorităţi parlamentare bine organizate, ceea ce,
evident, conducea şi la adoptarea unor decizii
controversate, neconforme normelor constituţionale. Drept dovadă a celor expuse mai sus serveşte
şi proporţia dintre actele normative recunoscute
constituţionale şi cele declarate neconstituţionale.
Astfel, dacă la începutul acestui deceniu prevalau
deciziile din prima categorie, anul trecut neconstituţionalitatea a fost pronunţată doar în 5
cazuri, iar constituţionalitatea în 20 de cazuri. În
anul curent (până la data acordării prezentului
interviu), diferenţa proporţională e şi mai mare
– 1 la 11.
În contextul întrebării adresate am vrea să ne
referim la anumite aspecte de ordin ştiinţific, în
cazul subiecţilor cu drept de sesizare.
În primul rând, pare a fi anormală situaţia
când ministrul Justiţiei, făcând parte din Guvern,
urmează să sesizeze Curtea Constituţională în
privinţa hotărârilor acestuia. Acest fapt ar face ca
Guvernul să ceară opinia Ministerului Justiţiei în
ceea ce priveşte constituţionalitatea hotărârilor
care vor fi emise.
În al doilea rând, Procuratura, conform art. 124
din Constituţie, nu doar supraveghează respectarea
exactă şi uniformă a legilor, dar are şi dreptul să se
adreseze în instanţa de judecată, în cazul lezării
printr-un act normativ a intereselor legale ale
cetăţenilor sau ale persoanelor juridice care, prin
intermediul Curţii Supreme de Justiţie, pot sesiza
Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii unor norme de drept. Or, aprecierea
neconformităţii actelor normative cu Constituţia
nu este o funcţie a Procuraturii.
În al treilea rând, este discutabil dreptul Adunării Populare a Găgăuziei de a sesiza Curtea Constituţională. Doar într-o federaţie, şi nu într-un stat
unitar ca Republica Moldova, subiecţii acesteia pot
sesiza instanţa de jurisdicţie constituţională în cazul lezării drepturilor atribuite printr-un act normativ. Deşi Gagauz-Yeri este administrată în baza

unui statut special, ea constituie totuşi o unitate
administrativ-teritorială, şi nu o unitate statală.
Credem că aceste opinii atestate în mediul ştiinţific ar trebui luate în seamă, mai ales în cazul dacă
se va accepta accesul direct al cetăţenilor la Curtea
Constituţională. O confirmare în plus a justeţii
lor poate servi şi faptul că anul trecut, bunăoară,
procurorul general şi ministrul Justiţiei au depus
doar câte o sesizare, iar autoritatea superioară a
Găgăuziei – chiar niciuna.
- Susţineţi sau nu iniţiativa privind examinarea de
către Curtea Constituţională a cererilor individuale ce reclamă violarea drepturilor omului? Şi
ce fel de hotărâri credeţi că ar trebui să fie luate
în acest caz de către Curtea Constituţională: hotărâri definitive, care prevăd până şi acordarea
de despăgubiri, sau hotărâri care ar constata
doar încălcarea drepturilor omului şi ar trimite
cazul la rejudecare în instanţa naţională?
- Considerăm oportună înzestrarea cetăţenilor
cu dreptul de a sesiza expres Curtea Constituţională în cazurile încălcării concrete şi evidente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Probabil, în
anumite situaţii, controlul constituţionalităţii întru
înlăturarea lacunelor legislative ar trebui făcut a
priori. Practica activităţii judiciare demonstrează
necesitatea ca dreptul de a sesiza Curtea Constituţională, privind excepţiile de neconstituţionalitate
a actelor juridice, să fie acordat nu numai Curţii
Supreme de Justiţie, ci şi tuturor instanţelor judecătoreşti. Aceasta se impune mai ales pentru că
prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate,
Curtea Constituţională are misiunea de a garanta
liberul exerciţiu al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Totodată, este necesar de delimitat strict în legislaţie care acte ale autorităţilor publice se supun
controlului constituţionalităţii şi care se supun
controlului legalităţii. Credem că examinarea actelor cu caracter normativ este o atribuţie inerentă
a Curţii Constituţionale, iar a celor cu caracter
individual – revine instanţelor de contencios administrativ.
Să nu uităm, în contextul dat, că, în Republica
Moldova, Curtea Constituţională nu poate examina litigii din proprie iniţiativă, ci doar la sesizarea
subiecţilor indicaţi în legislaţie.
Nu toate litigiile ţin de competenţa Curţii. Dacă
în procesul examinării apar chestiuni ce ţin de
competenţa altor organe, Curtea Constituţională
remite acestora materialele. Curtea stabileşte ea
însăşi limitele de competenţă. Oricât de numeroase
ar fi atribuţiile ei, de diferite prin obiectul, natura
şi condiţiile de realizare, ele sunt totuşi enumerate
într-o formă limitativă în Constituţia Republicii
Moldova, şi apoi reproduse în Legea cu privire
la Curtea Constituţională şi în Codul jurisdicţiei
constituţionale.
Curtea Constituţională examinează în exclusivitate doar chestiuni de drept.
Pentru ca cititorul dumneavoastră să înţeleagă
mai bine cu ce se ocupă Curtea Constituţională,
în cele ce urmează vom deschide câteva paranteze
ce vizează „bucătăria” jurisdicţiei efectuate de ea.
Competenţa Curţii Constituţionale cuprinde atribuţii de control, atribuţii interpretative, atribuţii de
confirmare şi constatare.
Din prima categorie fac parte: controlul constituţionalităţii legilor, hotărârilor Parlamentului,
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a tratatelor
internaţionale; controlul pe calea excepţiei de
neconstituţionalitate; controlul constituţionalităţii
iniţiativelor de revizuire a Constituţiei.
Atribuţiile interpretative reies din prerogativa
Curţii de a interpreta Constituţia şi cadrul constituţional în general. Orice subiect de drept care este
împuternicit prin lege de a sesiza Curtea Constitu-

ţională poate să se adreseze instanţei constituţionale în scopul de a elucida unele momente obscure
legate de prevederile constituţionale. Majoritatea
interpretărilor se referă la competenţele autorităţilor publice şi la respectarea principiului separaţiei
şi colaborarea puterii în stat.
Atribuţiile de confirmare şi de constatare
vizează confirmarea rezultatelor referendumurilor republicane, ale alegerii Parlamentului şi a
Preşedintelui Republicii Moldova, validarea mandatelor deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii,
constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea
Parlamentului, demiterea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova, interimatul funcţiei de
Preşedinte, imposibilitatea Preşedintelui Republicii de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 zile;
hotărârea asupra chestiunilor care au ca obiect
constituţionalitatea unui partid politic.
Aici ar mai fi de precizat că, în Republica
Moldova, Curtea Constituţională nu are dreptul
să se autosesizeze, controlul de constituţionalitate
efectuându-se numai la sesizarea subiecţilor stabiliţi. În cazul excepţiei de neconstituţionalitate,
sesizarea Curţii poate fi înfăptuită numai de Curtea
Supremă de Justiţie (care va acţiona la sesizarea instanţei de drept comun) şi Judecătoria Economică
(până azi, nu s-au identificat astfel de cazuri). Controlul efectuat înainte de promulgarea legii se face
la iniţiativa Preşedintelui Republicii, preşedintelui
sau deputaţilor din Parlamentul, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie.
- În cazul instituirii accesului liber al cetăţenilor
la justiţia constituţională, ar putea face faţă Curtea Constituţională unui număr, bănuim, foarte
mare de cereri care ar veni din partea oamenilor
simpli ale căror drepturi au fost încălcate de
către autorităţi?
- O spunem din capul locului că instituirea
recursului constituţional individual al cetăţenilor
la jurisdicţia Curţii Constituţionale ar constitui
lichidarea unei lacune constituţionale în sistemul
nostru naţional.
În general, recursurile individuale se împart în
două categorii: recursul constituţional, prin care o
persoană sesizează direct Curtea Constituţională,
în cazul violării drepturilor constituţionale; „actio
popularis”, prin care se constată constituţionalitatea unui act juridic pentru apărarea interesului
public şi potrivit căruia orice cetăţean are dreptul
de a contesta constituţionalitatea legii.
O altă condiţie ar fi ca recursul constituţional să
nu repete în mod esenţial un recurs examinat anterior
de Curtea Constituţională, să nu se afle pe rol la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, să conţină
fapte noi. În recurs trebuie să se abordeze doar probleme de competenţa Curţii Constituţionale.
Cetăţeanul trebuie să ştie şi să înţeleagă că, la fel
ca în alte state ale lumii, şi la noi Curtea Constituţională funcţionează în scopul apărării regimului
constituţional, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, asigurării exerciţiului direct al
Constituţiei, adică în scopul respectării şi asigurării
valorilor politice şi juridice fundamentale, statuate
şi garantate de Constituţie. Orice decizie a Curţii
reflectă nivelul democraţiei constituţionale în ţară,
al implementării constituţionalismului în societate.
Bineînţeles, nu suntem de acord cu acei care
consideră că implementarea recursului constituţional în Republica Moldova va fi o piedică pentru
cetăţeni de a se adresa la Curtea Europeană. Or,
condiţia de bază pentru buna funcţionare a Curţii
Europene este eficacitatea sistemelor naţionale de
recurs. Curtea Europeană este ultima instanţă la
care pot apela cetăţenii statelor părţi la Convenţia
Europeană lezaţi în drepturile lor. Deoarece cetăţenii nu sunt şi nu vor fi lipsiţi de dreptul de a introduce acţiuni la Curtea Europeană, aceste temeri
sunt total nefondate.
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(1) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova.
(2) Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei.
(3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea statului
faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.

Interviu

Articolul 134, Constituţia Republicii Moldova

na[ional/ ar reduce cu mult afluxul cererilor depuse la CEDO
Pot fi aduse şi alte argumente în favoarea implementării instituţiei recursului constituţional,
şi anume practica altor state în acest domeniu,
cheltuielile mari pe care le implică intentarea unui
proces la Curtea Europeană, atât pentru partea vătămată, cât şi pentru stat, şi altele.
Implementarea instituţiei plângerii constituţionale în ţara noastră este inevitabilă, buna funcţionare a acestui mecanism va depinde de suportul
legal, care va fi adoptat ulterior revizuirii Constituţiei Republicii Moldova. Este indiscutabil că acest
suport va fi benefic pentru cetăţenii noştri.
În Europa, în ultimul deceniu al secolului XX
şi în primii ani ai secolului XXI, o tendinţă dominantă a constituit extinderea recursului individual.
Astfel, el a fost implementat în Letonia, Polonia,
Rusia, Slovacia şi Azerbaidjan, preluându-se exemplul Austriei, Germaniei, Ungariei, Spaniei, în care
recursul individual se practică demult. Actualmente, puţine ţări care au adoptat sistemul controlului
constituţional centralizat nu au implementat recursul individual.
Suntem siguri că, în prezent, la noi în ţară există
voinţă politică pentru admiterea recursului individual la Curtea Constituţională. Semnale în acest
sens avem de la şeful statului, de la conducerea
Guvernului, din Parlament. Susţinută fiind şi de
opinia publică, această iniţiativă va fi materializată,
e doar o chestiune de timp.
Evident, aplicarea recursului individual implică
şi anumite probleme, una dintre ele constând în
suprasolicitarea Curţii Constituţionale, secondată de riscul tergiversării înfăptuirii justiţiei. În
curţile constituţionale din diverse ţări, numărul
recursurilor individuale este în continuă creştere.
Dacă aceasta se va întâmpla şi la noi, vom lărgi corespunzător schema de cadre, va spori, probabil, şi
componenţa Curţii.
Probleme sunt şi vor fi, important este ca noi să
asigurăm dreptul şi liberul acces al cetăţeanului la
justiţie şi să-i garantăm respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale.
Întrucât Republica Moldova a permis cetăţenilor săi accesul la CEDO, pentru protecţia drepturilor statuate de Convenţie şi, implicit, de Constituţia
Republicii Moldova, nu poate fi considerată inacceptabilă depunerea unei astfel de plângeri iniţial
în instanţa naţională de jurisdicţie constituţională.
De remarcat că, potrivit Convenţiei, CEDO îşi stabileşte ea însăşi competenţele, şi nu statul-parte i
le dictează. Potrivit proiectului de lege ce urmează
să consfinţească aplicarea recursului individual,
adică a accesului direct la justiţia constituţională,
plângerile constituţionale, până a fi depuse la o
instanţă internaţională, pot fi examinate de Curtea
Constituţională, unica autoritate abilitată să interpreteze oficial normele constituţionale şi, implicit,
să le exercite direct.
Prin această modalitate s-ar completa, pentru
cetăţean, sfera mijloacelor de protecţie a drepturilor şi libertăţilor sale, iar eficacitatea justiţiei
constituţionale ar avea de câştigat. De asemenea,
prin această posibilitate cetăţeanul ar dobândi o
independenţă faţă de subiecţii cărora în prezent le
este atribuit acest drept.
- Câte hotărâri ale Curţii Constituţionale nu au
fost executate? Care este cauza că hotărârile CC

nu sunt puse în aplicare? Ce întreprinde Curtea
pentru a soluţiona această problemă? Credeţi
că ar fi util elaborarea unui mecanism care ar
presupune pedepsirea persoanelor care se fac
vinovate de neexecutarea acestor hotărâri?
- Problema eficienţei justiţiei constituţionale
este într-adevăr cea mai importantă pentru curţile constituţionale şi organele cu statut similar
din toate ţările lumii. Şi Republica Moldova s-a
confruntat cu ea, mai ales în primii 7 ani de activitate a Curţii Constituţionale, când raportul
dintre numărul actelor adoptate şi executarea
prevederilor acestora era mult prea nefavorabil.
Acea situaţie a impus necesitatea examinării
minuţioase şi responsabile a modului în care
era înţeleasă şi percepută ideea constituţionalităţii actelor normative, modul în care Curtea
îşi îndeplineşte rolul de factor de echilibru între
ramurile puterii în stat, de garantare a supremaţiei Constituţiei în toată complexitatea ei. Drept
rezultat, Curtea a formulat în Adresa expediată,
pe 21 ianuarie 2002, ramurilor centrale ale puterii mai multe propuneri de amendare a Legii
cu privire la Curtea Constituţională, referitoare
la crearea mecanismului concret şi eficient de
executare şi control asupra îndeplinirii actelor
emise de Curte. Modificările operate ulterior de
către Parlament (pe 14 iunie 2002) ţin de o redacţie nouă a articolului „Acţiunea actelor Curţii
Constituţionale” şi introducerea a două articole
absolut noi – „Obligaţia autorităţilor publice pri-

Decizia de a înfiinţa Curtea Constituţională a fost adoptată şi publicată în Constituţia Republicii
Moldova la 29 iulie 1994. Activitatea Curţii Constituţionale este reglementată prin titlul V articolele
134 -140 din Constituţie şi prin Legea nr. 317-XIII, din 13 decembrie 1994, „Cu privire la Curtea
Constituţională” şi Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII, din 16 iunie 1995.
Curtea Constituţională a Republicii Moldova se află în afara puterilor legislativă, executivă şi
judecătorească. Competenţa sa, stabilită prin Constituţie, şi activitatea de zi cu zi denotă independenţa acestei instituţii şi subordonarea ei doar Legii Supreme.
Spre deosebire de instanţele judecătoreşti de drept comun, Curtea Constituţională este unica
autoritate publică politico-jurisdicţională, care examinează în exclusivitate probleme de drept şi
contribuie la perfecţionarea actelor cu caracter normativ adoptate de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern.
Curtea activează conform propriei jurisdicţii, în baza principiilor independenţei, colegialităţii,
legalităţii şi publicităţii, dispune de autonomie financiară şi de buget propriu, inclus distinct în
Bugetul de Stat.

vind executarea actelor Curţii Constituţionale” şi
„Neexecutarea actelor Curţii Constituţionale”.
Nu vom intra în prea multe detalii, dar câteva
prevederi ale acelor modificări legislative credem
că vizează direct răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Astfel, conform articolului 281 din Codul
jurisdicţiei constituţionale, Guvernul este obligat
ca, în termen de cel mult 3 luni de la publicarea
actului Curţii, să prezinte Parlamentului proiectul
de lege pentru modificarea, completarea sau abrogarea actului normativ (a unor părţi ale lui) declarat
neconstituţional. Proiectul respectiv urmează a fi
examinat de legislatori în mod prioritar. În privinţa
actelor emise de preşedintele Republicii Moldova şi
de Guvern termenul respectiv este şi mai mic – 2
luni. Actele emise întru executarea actelor normative (a unor părţi ale lor) declarate neconstituţionale
devin nule şi se abrogă. În termen de cel mult 3 luni
urmează să fie examinate de instanţa vizată şi observaţiile (constatările) Curţii Constituţionale privind
lacunele (omisiunile) reglementărilor normative,
datorate nerealizării prevederilor constituţionale
indicate în adresă. Cel de-al doilea articol nou,
282, prevede că neexecutarea, executarea necorespunzătoare, împiedicarea executării actelor Curţii
Constituţionale atrag după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare. De menţionat şi faptul
că Guvernul, printr-o hotărâre a sa specială, din 23
decembrie 2002, a format mecanismul juridic privind modul de executare a hotărârilor Curţii Constituţionale, mecanism care, în linii mari, acţionează
ireproşabil.
Datorită eforturilor comune, constatăm o
ameliorare vizibilă a eficienţei activităţii Curţii
Constituţionale. Astfel, dacă la 1 ianuarie 2002
erau neexecutate 20 de hotărâri, inclusiv acte din
anii 1996-2000, ulterior acest indice s-a redus doar
la câteva cazuri anual de neexecutare în termenul
prevăzut. În prezent, nu există nicio hotărâre a
Curţii neexecutată până la termenul prescris.
Concluzia de bază la acest capitol ar fi totuşi următoarea: eficienţa activităţii Curţii Constituţionale
depinde nu numai de reglementările legale în vigoare, ci şi de voinţa statului, a instituţiilor lui de
a acţiona conform rigorilor democraţiei moderne,
asigurând respectarea literei şi spiritului Constituţiei. Bineînţeles, în această ordine de idei avem
neapărată nevoie şi de sprijinul opiniei publice,
inclusiv prin concursul mijloacelor de informare în
masă, al societăţii civile în ansamblu.

- Cum explicaţi numărul atât de mare de procese
pierdute de către Republica Moldova la CEDO şi
ce puteţi spune, în acest context, despre calitatea
justiţiei în tara noastră?
- Ceea ce vă interesează pe dumneavoastră cred
că frământă întreaga societate, problema dată fiind
în centrul atenţiei procesului în derulare pentru
perfecţionarea justiţiei în ţara noastră, care concordă cu prevederile Programului comun al Comisiei
Europene şi Consiliului Europei privind sporirea
independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei
în Republica Moldova.
În limitele rigorilor ce le comportă calitatea de
judecător al Curţii Constituţionale, ne vom strădui
să satisfacem interesul vizavi de problema abordată. În primul rând, considerăm că, deşi CEDO
examinează cererile depuse împotriva Moldovei
de aproape 10 ani, multă lume de la noi, inclusiv
juriştii, nu prea cunoaşte procedura de examinare a
acestora de către instanţa europeană. O metodă de
înlăturare a acestei lacune, care ar facilita înţelegerea mai bună a mecanismului de protecţie a drepturilor omului instituit prin legislaţia europeană,
ar fi, credem, publicarea obligatorie şi integrală a
deciziilor corespunzătoare ale CEDO pentru accesul liber al populaţiei la această informaţie.
Nu demult, la Chişinău, a fost editată o carte
extrem de utilă în acest sens, „Curtea Europeană a
Drepturilor Omului. Reglementări de bază şi jurisprudenţa în cauzele moldoveneşti”. Ea conţine, pe
mai bine de 40 de pagini, şi analiza sumară a prejudiciilor materiale şi morale acordate de CEDO
pe marginea cererilor depuse împotriva statului
nostru din septembrie 1997 până în aprilie 2007.
Doar o simplă trecere în revistă a acestor date ne
demonstrează că absoluta lor majoritate se referă
la imperfecţiuni legate de hotărârile judecătoreşti,
dar mai ales la neexecutarea acestora. Majoritatea
specialiştilor ce se expun pe marginea situaţiei date
consideră că e vorba, în primul rând, de nedepăşirea unor probleme mai vechi din justiţia moldovenească. Ele ţin de pregătirea profesională, condiţia
materială şi socială a judecătorilor, dar şi multe
imperfecţiuni ale cadrului legal. Este necesară constituirea şi aplicarea mecanismului de răspundere
personală a judecătorului faţă de actul de justiţie.
Bineînţeles, există rezerve şi în ce priveşte asigurarea independenţei reale a puterii judecătoreşti.
În ultimii ani, Curtea Constituţională a pronunţat
un şir întreg de hotărâri şi avize privind controlul
constituţionalităţii actelor normative, a dat interpretare oficială unor norme constituţionale sau
şi-a expus opinia asupra iniţiativelor de revizuire
a Constituţiei, ce ţin de funcţionarea puterii judecătoreşti, contribuind astfel la depăşirea barierelor
existente încă în consolidarea acesteia ca ramură
distinctă a puterii în stat. Acest proces continuă.
Făcând trimitere la aceleaşi obligaţii legale ale
judecătorului Curţii Constituţionale, sperăm să nu
se interpreteze că luăm apărarea cuiva spunând că
fenomenul proceselor în creştere la CEDO cu referire la Republica Moldova nu trebuie dramatizat, ci
privit şi prin prisma transformărilor social-economice în prea lunga perioadă de tranziţie prin care
trece ţara noastră. Procese la CEDO pierd şi multe
alte state, unele într-un număr şi mai mare, şi nu
numai cele cu tinere democraţii.
După cum spuneam şi mai sus, noi considerăm că soluţionarea cât mai urgentă a problemei
accesului direct al cetăţenilor la jurisdicţia constituţională naţională va reduce cu mult afluxul cererilor depuse la CEDO. În acest sens există sprijinul
autorităţilor centrale ale statului, fiind creată şi o
Comisie naţională pentru pregătirea amendării
corespunzătoare a Constituţiei. În decembrie anul
curent, sub egida Curţii Constituţionale urmează
să aibă loc la Chişinău o conferinţă internaţională
pe această temă, menită să contribuie la fundamentarea preconizatei amendări constituţionale prin
opiniile savanţilor, legiuitorilor şi demnitarilor de
stat într-un cadru de analiză ştiinţifico-practică.
Interviu realizat
de NICOLAE FEDERIUC

29 octombrie 2007

6

Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest
scop, statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.

Important

Articolul 23, Constituţia Republicii Moldova

ȘI TU POŢI

Centrul de drept din C/ușeni pledeaz/ pentru ac[iuni comune
în vederea prevenirii și combaterii traficului de fiin[e umane
Centrul de Drept din raionul Căuşeni (CDC)
reprezintă una din puţinele organizaţii
non-guvernamentale de nivel raional care
activează în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului. Înfiinţată în 2005 la
iniţiativa autorităţilor locale din Căuşeni,
La 16 octombrie curent, CDC, în colaborare cu Consiliul raional Căuşeni, a
iniţiat audieri publice privind realizarea
cap.7 al Planului Naţional de acţiuni în
domeniul Drepturilor Omului (PNADO) - prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. În cadrul şedinţei
date au participat membrii Comisiei
raionale privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, funcţionari publici, reprezentanţi ai organelor
de drept, mass-media, ong-urilor şi
organizaţiilor internaţionale, profesori
şi primari din raionul Căuşeni.
Potrivit directorului CDC, Ion
Oboroceanu, scopul Centrului este contribuirea la implementarea integrală a
PNADO la nivel local. CDC a devenit pe
parcursul a doar doi ani de activitate o
instituţie locală de apărare şi promovare
a drepturilor omului, care monitorizează activ felul în care autorităţile locale
respectă şi asigură drepturile omului.

Ion OBOROCEANU,
directorul Centrului de Drept
din raionul Căușeni

„Am decis să organizăm audieri publice, având toată susţinerea şi înţelegerea
Comisiei parlamentare pentru drepturile omului şi a Proiectului PNUD
„Susţinere în implementarea PNADO”.
Sunt convins că toate audierile publice
pe care le vom organiza în cadrul CDC,
împreună cu reprezentanţi ai organelor
de drept locale şi de nivel naţional, vor
da un plus de documentare populaţiei
din spaţiul rural, care este cea mai expusă pericolului traficului de fiinţe umane.
Noi suntem acei care conştientizăm

această instituţie a depăşit prin influenţa şi
importanţa sa teritoriul raionului, ajungând
să fie cunoscută în toată Republica Moldova, graţie asistenţei acordată victimelor
traficului şi a activităţilor de instruire şi informare în domeniul drepturilor omului.

gravitatea acestei probleme şi trebuie
să luptăm cu acest fenomen cu toată
responsabilitatea”, a subliniat Ion Oboroceanu.
În cadrul primei audieri publice
organizate de către CDC, a fost prezent
şi preşedintele Comisiei parlamentare
pentru drepturile omului, Ştefan Secăreanu, care a ţinut să menţioneze despre importanţa deschiderii unor astfel
de centre în fiecare raion. „Odată cu
declaraţiile noastre ferme de integrare
europeană şi avansarea noastră în structurile europene, respectarea drepturilor
omului devine o prioritate. Se ştie foarte
bine că ţara noastră are probleme foarte
mari la capitolul respectării drepturilor
omului, lucruri care sunt menţionate,
în primul rând, de către experţii internaţionali care monitorizează felul în
care Republica Moldova îşi onorează
angajamentele faţă de UE, şi aici mă
refer la recenta vizită a comisarului
pentru drepturile omului şi libertăţi din
cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Thomas Hammarberg,
care a vizitat ţara noastră şi a atenţionat
autorităţile moldovene asupra problemelor cu care ne confruntăm. Oficialul
european s-a mai referit şi la restanţele
pe care le are statul nostru în sensul respectării acestor obligaţii”, a spus Ştefan
Secăreanu.
Preşedintele Comisiei parlamentare
pentru drepturile omului a mai menţio-

Orice persoană are îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece
numai în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă
și deplină a personalităţii sale. În exercitarea drepturilor
și libertăţilor sale, ﬁecare om nu este supus decât numai
îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura
cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăţilor
altora și ca să ﬁe satisfăcute justele cerinţe ale moralei, ordinii
publice și bunăstării generale într-o societate democratică.
Aceste drepturi și libertăţi nu vor putea ﬁ în nici un caz exercitate
contrar scopurilor și principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 29, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

nat că doreşte ca în cadrul acestor audieri publice să existe o deschidere reală
spre comunicare şi realizarea acţiunilor
menite să respecte drepturile omului la
nivel local.
Potrivit specialistului coordonator
din cadrul inspectoratului şcolar Căuşeni, Eugenia Macarenco, activitatea
CDC trebuie să se axeze, în primul rând,
pe efectuarea unui lucru de prevenire
printre persoanele tinere. „În acest scop,
trebuie să fie organizate cât mai multe
întruniri şi seminare cu directorii de
şcoală şi responsabilii de educaţie din
localităţile raionului, în cadrul cărora,
tinerii să fie atenţionaţi asupra consecinţelor negative a migraţiei masive a
tineretului din Republica Moldova şi
a riscului de trafic de persoane la care
aceştia se expun plecând din ţară. Cei
mai vulnerabili în faţa acestui risc sunt
adolescenţii care provin din familii
defavorizate social sau incomplete. Nu
trebuie să uităm nici de părinţii care
pleacă peste hotare şi lasă copii în grija
bunicilor sau a altor rude”, a mai spus
Eugenia Macarenco.
Ea a ţinut să specifice că, în prezent,
9 la sută dintre copiii apţi de a merge
la şcoală din oraşul Căuşeni au ambii
părinţi plecaţi la muncă peste hotare,
iar 30 la sută sunt rămaşi în grija unui
singur părinte, care, de cele mai multe
ori, este sau devine alcoolic. „Această
situaţie este foarte alarmantă, mai ales
că numai în raionul nostru ne-am confruntat deja cu 30 de cazuri de trafic
de fiinţe umane. Cred că numai faptul
că autorităţile centrale ne-au izolat de
tot restul Europei îi face pe oameni să
plece masiv peste hotare, mai ales prin

diferite metode ilegale, fapt ce măreşte
considerabil riscul traficării cetăţenilor
noştri şi a copiilor lor rămaşi acasă de
unii singuri”, a mai adăugat Eugenia
Macarenco.
La sfârşitul evenimentului, reprezentantul Organizaţiei Internaţionale
pentru Migraţie, Victor Lutenco, a
vorbit despre importanţa documentării
populaţiei în vederea riscului traficării
şi a propus formarea mai multor focusgrupuri de influenţă asupra populaţiei
în vederea combaterii acestui fenomen.
„Principalele destinaţii în care sunt
traficaţi cetăţenii statului nostru sunt

roceanu, a mulţumit celor prezenţi la
primele audieri publice şi a remarcat că
pentru viitor CDC va continua activitatea de documentare şi de încurajare a
populaţiei de a vorbi despre problemele
cu care se confruntă şi de acţiona atunci

Victor LUTENCO,
reprezentantul Organizaţiei
Internaţionale pentru Migraţie

Eugenia MACARENCO,
specialist coordonator din cadrul
inspectoratului școlar Căușeni

Federaţia Rusă, Turcia şi, în ultimul
timp, creşte înspăimântător şi numărul
persoanelor traficate în Emiratele Arabe
Unite. Cu regret, la organizaţia noastră apelează foarte puţine persoane,
pentru că noi suntem acei care putem
ajuta foarte multă lume. Nu ţin să insist
asupra acestui fapt, dar îndemn oamenii
să contacteze organizaţia autohtonă „La
strada”, atunci când sunt pe cale de a
pleca la muncă peste hotare”, a subliniat
Victor Lutenco.
În final, directorul CDC, Ion Obo-

Linia fierbinte „La strada”
0 800 77777 apel gratuit dacă telefonezi din Moldova
(+ 373 22) 23 33 09 (dacă telefonezi de peste hotare)
pentru mesaje electronice: assistance@lastrada.md

când simt că le-au fost lezate drepturile.
“CDC va acorda în continuare asistenţă
juridică victimelor traficului de fiinţe
umane. Ajutând aceste persoane, ne
acordăm nouă înşine o mână de ajutor,
pentru că vom putea trăi într-o societate
mai sigură şi mai informată. CDC este
anume acea instituţie care are menirea
nu numai de a reabilita şi a informa despre încălcarea unor drepturi ale omului,
dar şi de a preveni populaţia despre
cele menţionate mai sus. Prevenirea şi
combaterea traficului de persoane este
o problemă care implică mobilizarea
atât a organelor de drept, precum şi a
ong-urilor, mass-mediei şi a fiecărui
cetăţean în parte, deoarece fiecare din
noi sau semenii noştri poate fi victima
unui astfel de fenomen”, a conchis Ion
Oboroceanu.
Dat fiind faptul că audierea publică
a fost organizată de CDC în parteneriat
cu Consiliul raional Căuşeni, toate propunerile privind acţiunile de prevenire
şi combatere a traficului de persoane,
inclusiv acţiunile ce necesită implicarea organizaţiilor non-guvernamentale
locale şi a mass-media, au fost incluse
într-o rezoluţie comună de acţiuni în
acest sens.
ALEX LUCA
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Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi a familiei sale, cuprinzând
hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare
în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa. Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebită.

Societate

Articolul 25, Declaraţia universală a drepturilor omului

Cetăţenii sunt neîncrezători în poliţa de asigurare medicală
Reformarea domeniului de
ocrotire a sănătăţii şi a sistemului de asigurare medicală
obligatorie este tot mai mult
prezentă în discursurile autorităţilor centrale, care afirmă
că acţiunile implementate
în acest domeniu denotă o
evoluţie pozitivă a accesului
populaţiei la serviciile medicale. Cetăţenii însă, se plâng
tot mai des de costurile sporite ale poliţei de asigurare, de
cozile formate în instituţiile
medicale şi de atitudinea
medicilor, care este, în opinia
lor, indiferentă faţă de problemele de sănătate ale pacienţiGarantarea de
lor. În acest context, cetăţenii
stat în apărarea intereseRepublicii Moldova manifestă
lor populaţiei în domeniul ocrotot mai multă neîncredere
tirii sănătăţii prin sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală,
faţă de autorităţile centrale,
acordarea de asistenţă medicală primară
faţă de medici şi faţă de efide către medicii de familie, de asistenţă
cienţa sistemului de asigumedicală urgentă la etapa prespitaliceasrări obligatorii în medicină.
Republica Moldova a trecut la sistemul de asigurare medicală obligatorie
începând cu anul 2003, iar de atunci preţurile la poliţele de asigurare medicală
obligatorie, precum şi primele de asigurare obligatorie pentru asistenţă medicală sunt în continuă creştere. Astfel,
poliţele de asigurare medicală pot fi procurate în anul curent la un preţ de 1.207
lei, comparativ cu 441,23 lei, cât costa în
2004. De asemenea, primele de asigurare
în anul curent s-au majorat de două ori
în ultimii doi ani, de la 3 procente, cât
era în 2005, la 6 procente, în anul curent.
Pentru anul viitor este deja stabilită o
majorare a preţului pentru poliţa de
asigurare. Deşi preţurile stabilite pentru
procurarea poliţelor de asigurare sunt
cu mult mai mari decât valoarea coşului
minim de consum, care a depăşit 900 de
lei, acesta nu este singurul impediment
în accesul pacienţilor la serviciile medicale. Totodată, sistemul de asigurare
medicală obligatorie oferă noi scumpiri
şi pentru anul viitor. Directorul general
al Companiei de Asigurări în Medicină,
Gheorghe Russu, a anunţat, în cadrul
unei şedinţe de Guvern, că preţul pentru
o poliţă de asigurare medicală în anul
viitor va constitui 1.893 lei, comparativ
cu 1.207 lei, cât constituie valoarea preţului din anul curent. În urma aprobării
de către Guvern a proiectului de lege cu
privire la asigurarea în medicină, preţul
stabilit va fi redus cu 50 la sută dacă poli-

că, de asistenţă medicală spitalicească,
în limitele şi în volumul stabilit.
Articolul 2, Legea Republicii
Moldova în domeniul
ocrotirii sănătăţii

ţa de asigurare
medicală va fi procurată
în primele trei luni ale anului viitor. Potrivit lui Russu,
persoanele angajate vor plăti
doar jumătate din acest preţ,
restul de 50 la sută fiind achitat
de întreprinderea în cadrul căreia
activează. „Această reducere s-a decis ca urmare a faptului că în anii precedenţi, foarte puţine persoane neangajate
cumpărau poliţe de asigurare medicală.
Pentru anul viitor, pachetul de servicii
în cadrul asigurării medicale este mult
mai complex şi mai avantajos, deoarece
conţine accesul la facilităţi în vederea
efectuării unei game mai largi de analize
şi condiţii mai bune pentru spitalizări şi
operaţii”, a menţionat Gheorghe Russu.
Pentru realizarea obiectivelor Companiei de Asigurări în Medicină, Guvernul
a decis alocarea a 2 miliarde 622 milioane lei din Bugetul de Stat pentru anul
2008, dintre care 200 milioane lei vor fi
direcţionaţi pentru investiţii capitale în
acest domeniu.
Conform unui studiu elaborat în
cadrul implementării programului
SCERS cu privire la aspectul calitativ

OPINIA SPECIALISTULUI

Victimele creșterii costului
poliţelor de asigurare sunt
persoanele cu venituri mici

al implementării sistemului de asigurare medicală obligatorie, un
fenomen înregistrat în mediul
rural este faptul că bolnavii, care
deţin poliţe de asigurare obligatorie, pot beneficia de serviciile
de urgenţă doar în cazul când
un medic sau asistent medical
cheamă ambulanţa. Pacienţii sunt
nevoiţi să contacteze un lucrător
medical din localitate şi apoi doar
prin intermediul acestuia serviciul de
ambulanţă. La capitolul transparenţa
plăţilor recepţionate de la vizitatori, se
observă că majoritatea a achitat plăţi
direct medicului (45,3%), existând
posibilitatea ca aceste surse să nu
fie contabilizate. Potrivit datelor
acestui studiu, segmentul de
vârstă 18-44 ani, care este cel
mai puţin asigurat, este cel
mai nemulţumit de calitatea serviciilor
de sănătate. Acelaşi lucru se atestă şi în
cazul celor bătrâni, care, deşi sunt cel
mai bine asiguraţi (90%), de rând cu
alte categorii (copii, studenţi, elevi, funcţionari etc.), manifestă rezerve faţă de
calitatea schimbărilor. În opinia lucrătorilor medicali, dar şi a unor participanţi
la studiu, poliţa de asigurare medicală
obligatorie i-a avantajat în primul rând
pe invalizi şi bătrâni. Pentru celelalte
categorii însă sistemul a fost mai puţin
generos. Persistă fenomenul când cetăţeanul nu se adresează la medic decât
în situaţii critice. Numărul celor care îşi
procură poliţă de asigurare din propria
iniţiativă este mic, în majoritatea cazurilor fiind determinate de necesitatea de a
putea fi internaţi în spital şi pentru a nu
achita taxa de spitalizare.

Pacienţii sunt de
părere că preţul
pentru poliţa de
asigurare este
exagerat
Deşi autorităţile centrale afirmă că
sistemul de asigurare medicală obligatorie va garanta accesul populaţiei
la serviciile medicale, majoritatea persoanelor se plâng că aceste drepturi nu
le sunt respectate. Un bărbat în vârstă
de 40 de ani din municipiul Chişinău,
Anatol Ursachi, afirmă că nu se mai
descurcă cu poliţa de asigurare. „Sunt
bani aruncaţi în vânt. Situaţia mea e
mai specială, dar fără bani nu răzbaţi.
Eu mă tratez doar pe banii mei. Aici
vin doar pentru unele analize, pentru
care am nevoie de îndreptare de la

„Sistemul de asigurare obligatorie a fost perfecţionat în ultimii doi
ani, însă au apărut alte probleme
legate de accesul pacienţilor la
serviciile medicale. Pe parcursul
anilor cresc preţurile la serviciile
aferente din cadrul sistemului
medical şi anume preţurile pentru
tratament, pentru servicii specializate de ambulatoriu şi pentru
serviciile medicilor de familie.
Această sporire a preţurilor este
reflectată în creşterea tarifelor
din cadrul sistemului de asigurări
medicale obligatorii. Ca urmare a
faptului că în fiecare an este recalVALERIU SAVA,
culat costul primei de asigurare pe
șeful Direcţiei asigurări
care trebuie să-l achite contribuaîn sănătate
bilii, Ministerul Sănătăţii începe să
atragă atenţia asupra eliminării obstacolelor şi a inechităţilor în cadrul accesului la serviciile medicale. Victimele
creşterii costului poliţelor de asigurare sunt persoanele cu venituri mici. De
aceea, obiectivul principal al Ministerului Sănătăţii, împreună cu alţi parteneri sociali, este de a identifica din grupul de cetăţeni, care are obligativitatea
de a achita prima de asigurare sub formă fixă, anume acei cetăţeni ale căror
venituri sunt cu mult mai mici decât capacitatea lor de cumpărare. Astfel, în
cadrul proiectului Băncii Mondiale a demarat realizarea unui studiu pentru a
vedea care sunt cheltuielile acestor gospodării şi ponderea cheltuielilor pentru
procurarea poliţei de asigurare medicală în veniturile obţinute de cetăţenii
respectivi pentru a vedea în ce măsură aceste cheltuieli vor afecta bugetul
persoanelor asigurate din punct de vedere medical. După identificarea acestor grupuri, vor fi propuse anumite mecanisme pentru a oferi compensaţii,
posibil şi unice, pentru a înlesni accesul populaţiei la serviciile medicale. De
asemenea, calitatea serviciilor medicale depinde de mai mulţi factori, cum ar
fi baza tehnico-materială a instituţiilor sanitar-medicale, competenţa medicilor şi utilizarea tehnologiilor noi. Pentru a spori responsabilitatea medicilor
este necesară o motivare financiară. În special, în contextul în care medicii
profesionali pleacă peste hotare pentru a munci, iar cei care au rămas sunt tot
mai tentaţi să emigreze. Fără specialişti experimentaţi în domeniul medicinei
este imposibil de a asigura servicii de calitate populaţiei. Politica salarizării,
lansată de către Ministerul Sănătăţii, este orientată pentru a suplini această
necesitate. Ministerul Sănătăţii împreună cu suportul Băncii Mondiale, intenţionează să reamenajeze şi să reutileze instituţiile medicale cu scopul de a
asigura, din punct de vedere geografic, accesul pacienţilor la serviciile medicale. Sesizările cetăţenilor legate de limitarea accesului la serviciile medicale
se referă şi la relaţia medic-pacient, gradul de implicare a pacienţilor în luarea
deciziilor, în special atunci când se prestează un serviciu sau se efectuează un
diagnostic. Noi avem deja un cadru legal „Legea cu privire la drepturile şi
obligaţiile pacienţilor”, regulamentul cu privire la implicarea cetăţenilor în
luarea deciziilor, care va fi aprobat de către Guvern la sfârşitul anului curent.
O altă problemă sesizată de către cetăţeni este legată de cozile formate în instituţiile medicale. Eu consider că această problemă a apărut din cauza lipsei de
organizare, deoarece atunci când medicul de familie recomandă o programare la o instituţie medicală superioară, pacientul respectiv trebuie să se prezinte
în ziua şi ora respectivă. Toate aceste probleme enumerate mai sus constituie
obstacole în accesul persoanelor la serviciile medicale, însă măsurile care vor
fi întreprinse de Ministerul Sănătăţii, autorităţile centrale şi societatea civilă
vor crea condiţiile necesare ca sistemul de asigurarea medicală obligatorie să
nu mai fie văzut ca o limitare a accesului la serviciile medicale.
medic. Dar poliţa de asigurare mi-o
reţine regulat din salariu”, a declarat
Anatol Ursachi. Un pensionar este foarte mulţumit de sistemul de asigurare
obligatorie în medicină. El spune că
„noi primim foarte multe servicii medicale care ne aranjează fără plată”. Însă şi
această declaraţie, destul de optimistă,
este urmată de anumite rezerve faţă
de eficienţa funcţionării sistemului de
asigurare medicală obligatorie. “Doar
că nu trebuie să vii aici să vorbeşti cu
mine. Mergi la spital. Am fost recent
internat în spital de două ori. Tare
multe nelegiuiri se fac acolo. Ei profită
de faptul că noi, bolnavii, nu cunoaştem
nimic în meseria lor şi pot să ne facă ce

vor, doar ca să ne folosească banii din
poliţă. Îmi pare tare rău că personalul
medical se comportă în asemenea mod
cu pacienţii”, a menţionat pensionarul.
Tatiana Colesnicov este o tânără mămică care afirmă că poliţele de asigurare
medicală sunt prea scumpe. „Dacă este
pensionar sau dacă este elev, student li
se dau gratis. Celorlalţi li se reţine din
salariu. Unde este dreptatea? Mai ales
acum când poliţa a ajuns la o sută de
dolari, adică o mie şi ceva de lei e prea
scump. Eu cred că multă lume ar dori să
aibă poliţă, dar pentru că e prea scumpă, nu toată lumea se grăbeşte să o cumpere”, a menţionat Tatiana Colesnicov.
VIRGINIA ROȘCA
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(1) Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere
ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte de uz casnic
inofensive. […]
(4) Persoanele fizice şi juridice răspund pentru daunele pricinuite sănătăţii şi avutului
unei persoane, ca urmare a unor contravenţii ecologice.

Dreptul la un mediu sănătos

Articolul 37, Constituţia Republicii Moldova

- Terenul
nostru de joacă
a fost transformat
în gunoiște!

- Nici aici nu
mai putem să
ne jucăm!

Ce urât
miroase!

- Gunoiștea
aceasta va polua și apa
din fântâni!

- Ce lucru
bun am realizat
împreună.

Pictor MARGARETA CHIŢCATÎI
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