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Republicii Moldova

12 iulie 2018

Comisia drepturile omului
şi relaţii interetnice

DECIZIE
privind audierile publice pe marginea subiectului:
’’Realizarea măsurilor cuprinse în Planul de acţiuni al
Guvernului pentru anii 2017 - 2019 privind implementarea
Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la
acceptarea Raportului final al Comisiei internaţionale pentru
Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel”
în conformitate cu articolele 22 şi 491 din Regulamentul Parlamentului,
Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice adoptă prezenta decizie.
Art.i. - Se ia act de rapoartele: doamnei Vera PETUHOV, Director
general-adjunct al Biroului Relaţii Interetnice; dlui Andrei CHISTOL, Secretar
de Stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării; doamnei Corina
LUNGU, consultant principal în Direcţia învăţămînt general din cadrul
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării; dlui Ion STĂVILĂ, Ambasador cu
Misiuni Speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene; de informaţiile prezentate de domnul Ion GUCEAC, Preşedinteinterimar al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Constantin VULPE, Şef al
Serviciului dezvoltare strategică al IPNA Compania ’’Teleradio-Moldova”; de
către Iulia ŞEIMAN, Director Executiv al Comunităţii Evreieşti din Republica
Moldova, precum şi de opiniile deputaţilor Comisiei drepturile omului şi relaţii
interetnice a Parlamentului Republicii Moldova.
Art.2. - Membrii Comisiei au fost informaţi despre problemele
implementării planului de acţiuni nominalizat, precum şi despre deficienţele
mecanismului de aplicare a legislaţiei relevante în domeniu.
Art.3. - Guvernul:
- va aloca resursele financiare necesare pentru implementarea Planului de
acţiuni al Guvernului pentru anii 2017-2019 privind implementarea Declaraţiei
Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al
Comisiei internaţionale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie
Wiesel;
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- va institui un mecanism de monitorizare a implementării Planului şi va
respecta termenii temporali, deoarece la multe acţiuni se înregistrează
încălcarea termenilor de implementare a Planului;
- va efectua o analiză pertinentă a legislaţiei naţionale în vigoare pentru
adaptarea acesteia la normele internaţionale privind contracararea rasismului,
xenofobiei, antisemitismului, extremismului şi intoleranţei;
- va include definiţia de lucru a ’’antisemitismului” adoptată de către
Alianţa Internaţională de Comemorare a Holocaustului (IHRA) la 26 mai 2016
în legislaţia Republicii Moldova, armonizînd-o în aşa fel cu cea a statelor
membre ale Uniunii Europene;
- va revizui Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2017-2019 privind
implementarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la
acceptarea Raportului final al Comisiei internaţionale pentru Studierea
Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, ţinînd cont de reforma administraţiei
publice centrale, pentru a asigura corelarea acţiunilor cu competenţele
organelor responsabile de implementare;
- va elabora proiectul de lege cu privire la modificarea Codului penal şi
Legii cu privire la libertatea de exprimare în vederea sancţionării pentru
negarea Holocaustului, glorificarea liderilor fascişti şi utilizarea simbolicii
fasciste;
- va accelera procesul şi va asigura transparenţa activităţii de analiză a
manualelor, precum şi de elaborare a curriculumul-ui la disciplina opţională
Holocaust: istorie şi lecţii pentru învăţămîntul general, inclusiv, va lărgi
componenţa grupurilor de lucru, prin invitarea reprezentanţilor societăţii
civile şi a reprezentanţilor centrelor de studiere a Holocaustului din afara ţării,
inclusiv de la Institutul Elie Wiesel din Bucureşti;
- va publica conţinutul analizei manualelor, precum şi va examina
rezultatele analizei pertinente a curriculum-urilor şi a manualelor şcolare
privind studierea subiectului: ”A1 Doilea Război Mondial. Crime împotriva
umanităţii”, în scopul elaborării de recomandări şi îmbunătăţirii programelor
educaţionale;
- va introduce în curriculumul la disciplina de predare a istoriei a unităţii
de învăţare privind cultura şi tradiţiile evreilor;
- va elabora şi implementa un şir de seminare didactice pentru profesorii
de istorie referitoare la metodologia predării Holocaustului în şcoli;
- va încuraja instituţiile publice competente să dezvolte o mai bună
colaborare cu Institutul Naţional de studiere a Holocaustului din România Elie
Wiesel, precum şi o eficientă conlucrare cu persoane/ organizaţii cointeresate
din raioanele de est a Republicii Moldova;
- va continua activitatea de identificare a locurilor de deportări şi
exterminări în masă a evreilor şi romilor în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial şi va contribui la ridicarea unor monumente sau instalarea unor plăci
comemorative;

- va acorda asistenţă, inclusiv financiară, persoanelor şi organizaţiilor
neguvemamentale, care se ocupă de păstrarea memoriei Holocaustului în
Moldova;
- va contribui la elaborarea conceptului şi înfiinţarea Muzeului Naţional al
Istoriei şi patrimoniului evreiesc la Chişinău;
- va asigura planificarea din timp a activităţilor consacrate Zilei Naţionale
de Comemorare a Victimelor Holocaustului din 27 ianuarie, prin crearea unui
grup de lucru şi preluarea iniţiativei de organizare a activităţilor comemorative
de către instituţiile naţionale de resort, în cooperare cu Comunitatea Evreiască
din RM si alte comunităţi etnice;
- va spori bugetul destinat prezervării memoriei Holocaustului, procurării
de cărţi referitoare la Holocaust si/sau reeditării în numărul necesar a cărţilor
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- va asigura transparenţa în procesul decizional în conformitate cu
prevederile Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul
decizional, inclusiv va consulta societatea civilă în procesul elaborării şi
promovării politicii statului în domeniul vizat, precum şi a altor domenii conexe;
- va informa Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice, pînă pe data de
01 noiembrie 2018, despre realizarea prezentei decizii.
Art.4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

ladimir ŢURCAN,
'reşedinţele Comisiei

