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„SUNT OAMENI CARE
CUNOSC LEGEA ŞI AR EXECUTA-O,
DOAR CĂ NU LI SE DĂ VOIE”
Interviu cu Mihail DOGOTARI,
pensionarul din Glodeni care a obținut
câștig de cauză la CtEDO
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O þarã fãrã „Orizont”
R. MOLDOVA, DE 21 DE ANI
MEMBRĂ CTEDO
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La 12 septembrie 1997, R. Moldova a devenit parte la Convenția Europeană pentru Drepturile
Omului (CEDO). Atunci, statul
R. Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de
aceasta și a recunoscut jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Din 1997
până la 31 decembrie 2017, CtEDO a înregistrat peste 13 400 de
cereri îndreptate împotriva R.
Moldova.
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Întâlnirile politice, dosarul penal
și extrădarea a 18 cetățeni turci
În luna mai 2017, Binali Yildirim, premierul Turciei, care
s-a aﬂat într-o vizită oﬁcială în
R. Moldova, i-a cerut premierului Pavel Filip să închidă rețeaua
de licee „Orizont”, pe motiv că
aceasta ar face parte dintr-o rețea
teroristă condusă de clericul Fethullah Gülen, aﬂat de mai mulți
ani în auto-exil în Statele Unite
ale Americii din cauza relației
tensionate cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Peste câteva luni, în luna
septembrie 2017, Andrian Candu, președintele Parlamentului,
urmat de Vladimir Plahotniuc,
președintele Partidului Democrat
din Moldova, autointitulat coordonator al coaliției de guvernare,
au efectuat vizite oﬁciale în Turcia, unde s-au întâlnit, inclusiv,
cu președintele Erdoğan. Anterior, și președintele Igor Dodon a
avut mai multe discuții și întâlniri cu președintele turc.

Întâmplător sau nu, dar necazurile penale pentru rețeaua de
licee „Orizont”, care activa fără
probleme pe teritoriul R. Moldova din 1993, au început la doar o
lună și câteva zile după ce coordonatorul coaliției de guvernare și-a încheiat vizita în Turcia.
Mai exact, la 2 noiembrie 2017.
Atunci, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a
pornit să caute probe, pentru ca

problema să ﬁe abordată „în albia
legală”, cum declara anterior, Pavel Filip. Urmărirea penală a fost
inițiată în baza a două articole
din Codul Penal al R. Moldova:
„ﬁnanțarea terorismului” și „recrutarea, instruirea, beneﬁcierea
de instruire sau acordarea de alt
suport în scop terorist”, în dosar
ﬁind vizată conducerea rețelei de
licee „Orizont”. Atunci, nimeni
însă nu a făcut publică existența
unui asemenea dosar penal.

CÂT COSTĂ ÎNVĂŢĂMÂNTUL
GRATUIT ÎN R. MOLDOVA
Art. 35 (4) din Constituția R.
Moldova spune că „învățământul de stat este gratuit”. Statutul
de învățământ gratuit, însă, nu
include cheltuielile suportate
de părinți pentru achiziționare
de cărți, săpun, hârtie, cursuri
opționale, necesare în lipsa unei
educații de calitate, dar și alte
lucruri elementare care nu sunt
asigurate de stat.
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG
pe facebook, folosind
aplicaþia
qr-code de pe
telefonul tãu mobil

Un proiect de investigații în format TV și Radio
despre corupție și drepturile omului.
În ﬁecare săptămână la TV8, N4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

