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În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova
i art. 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de iniţiativă
legislativă proiectul de hotărâre privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru
verificarea legalităţii expulzării a ‘7 persoane de origine turcă care fac parte clin
corpul didactic şi administrativ al Instituţiei Private de Învăţământ Liceul Teoretic
„Orizont".
Anexă:
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2.
Nota informativă
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HOTĂRÂRE
privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru verificarea
legalităţii expulzării a 7 persoane de origine turcă care fac parte din corpul didactic
i administrativ al Instituţiei Private de Învăţământ Liceul Teoretic „Orizont"

Par1amentu adoptă prezenta hotărâre

Art.
În temeiul art. 66 din Constituţia Republicii Moldova i art. art. 34, 35, 36
din Regulamentul Parlamentului, se constituie Comisia de anchetă pentru verificarea
legalităţii expulzării a 7 persoane de origine turcă care fac parte din corpul didactic
si administrativ al Instituţiei Private de Învăţământ Liceul Teoretic „Orizont".
.

-

Art. 2. Comisia se formează din deputaţii delegaţi de către fřacţiunile parlamentare
i grupurile parlamentare din cadrul Parlamentului Republicii Moldova (1 din partea
fiecărei fracţiuni sau grup).
-

Art. 3. Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, în termen de 45 de zile,
raportul privind legalitatea expulzării celor 7 profesori de la Instituţia Privată de
Învăţământ Liceul Teoretic „Orizont".
-

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
-

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de hotărâre
privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru verificarea
Iegalităţii expulzării a 7 persoane de origine turcă care fac parte din corpul didactic
i administrativ al Instituţiei Private de Învăţământ Liceul Teoretic „Orizont"
Pe data de 6 septembrie 20 1 8 apte persoane, profesori i angajaţi din
administraţia reţelei de łicee moldo-turce „Orizont" au fost expulzaţi din Republica
Moldova, firă o explicaţie legałă certă din partea organelor de drept despre temeiul
acestor acţiuni. O parte din aceste persoane erau solicitanţi de azil în Republica
Mołdova. Din această cauză este imperios să se verifice respectarea prevederilor
legale i a procedurilor întreprinse de autorităţile competente, deoarece acest
incident a provocat un număr mare de reacţii nu doar din partea unor demnitari
moldoveni, dar i din partea mai multor structuri internaţionale, inclusiv Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.
Conform unui comunicat al sIs cei apte cetăţeni străini fiind „suspectaţi de
legături cu o grupare islamistă grupare despre care există indici că desfăşoară
acţiuni ilegale în mai multe ţări, au fost declaraţi indezirabili de câtre organele
competente şi expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova In comunicat se
precizează că deoarece s-a conjirmat existenţa riscului la adresa securităţii
naţionale, a fost luată decizia ca persoanele respective să părăsească imediat
teritoriul Republicii Moldova. SIS a colaborat în acest caz cu serviciile speciale din
alte state" se mai menţionează în comunicat'. Comunicatul nu precizează cărei
grupări sunt afiliate persoanele expulzate i nici dacă organizaţia în cauză este
inclusă în lista persoanelor, grupurilor i entităţilor implicate în activităţi teroriste
i declarate ca atare, în conformitate cu Ordinul Serviciului de Informaţii şi
Securitate nr. 39 din 23.08.20182. De asemenea nu este clar ce fel de risc la adresa
securităţii naţionale prezentau persoanele expulzate sau organizaţia la care se
presupune că erau afiliaţi (intenţionau să comită atentate, dezordini în masă soldate
cu vărsări de sânge etc.).
“.

„

Dei, în 08.09.201 8, a fost organizată o edinţă a Subcomisiei pentru
exercitarea controłului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii şi
Securitate, trebuie să menţionăm că 5 din cele 7 persoane aveau solicitări de azil în
Republica Moldova, iar reprezentanţii Biroului rnigraţie şi azil, care este o instituţie
subordonată Ministerului Afacerilor Interne, nu au fost prezenţi la edinţa
respectivă.
Incertă este i respectarea de către Biroului Migraţie i Azil (BMA) a
prevederilor Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica
Moldova i a Legii nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova, în
cazul refuzului acordării azilului politic pentru solicitanţi în cauză. Cetăţenii turci
expulzaţi din Republica Moldova la 6 septembrie curent, conforrn informaţiilor
apărute în presă, nu au ştiut nimic despre faptul că BMA i-a declarat persoane
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indigerabile pe teritoriul Republicii Moldova, asta dei Ministerul Afacerilor Inteme
(MAI), în subordinea căruia este Biroul, susţinea marţi, 11 septembrie 2018, că
cetăţenii respectivi aufost întiinţaţi despre această decizie în scris, prin poştă
Scrisorile au fost expediate cetăţenilor turci la patru zile după ce au fost expulzaţi.
Astfel, scrisoare expediată de BMA către directorul liceului „Orizont", Riza Dogan,
o fotografie a căreia a fost publicată în presă3, a fost recepţionată de ÎS „Poşta
Moldovei" luni, la data de 10 septembrie curent, ceea ce înseamnă că reprezentanţii
BMA au depus plicurile la oficiul pota1 la patru zile după expulzare, i nu 1a data
de 6 septembrie, cum notează actul emis de BMA. Scrisorile au fost recepţionate de
familia lui Riza Dogan o zi mai târziu, la 1 1 septembrie 20 1 8, deja când atât membrii
familiilor celor expulzaţi, cât i presa, anunţa despre faptul că cei apte se află în
penitenciarele din Turcia.
“.

În aceeai ordine de idei este imperativ de verificat şi respectarea art. 57 din
Legea 200/20 1 0 care prevede dreptul contestării deciziei privind declararea
străinului persoană indezirabilă, dar i a art. 1 1 din Legea nr. 270 din 18.12.2008
privind azilul în Republica Moldova, care stipulează că Nici un solicitant de azil
nu va ji expulzat sau returnat de la frontieră ori de pe teritoriul Republicii
Moldova Iar dacă persoanelor date le-a fost refuzată solicitarea de azil, este neclar
dacă acestea au contestat sau nu respingerea solicitării de azil în instanţa dejudecată,
conform procedurii.
„

“.

Nu este cunoscut faptul dacă persoanelor expulzate li s-a oferit posibilitatea
să părăsească teritoriul Republicii Moldova doar cu destinaţia Turcia sau puteau
selecta i alte destinaţii.
Nu este clar cu ce acte erau documentate persoanele expulzate la trecerea
frontierei de stat, dacă, actele de călătorie au rămas la rudele acestor persoane în
Republica Moldova, fapt menţionat în sursele media.
Conform informaţiilor apărute în spaţiul public toţi cei apte profesori sunt în
Turcia, încă dejoi, 6 septembrie, unde au ajuns cu o aeronavă închiriată de compania
de stat „Air Moldova" care a efectuat o cursă privată spre Turcia. Avionul a ajuns la
Chiinău de la Odessa, a decolat de pe Aeroportul Intemaţional Chişinău la ora
1 1 :40, iar la 12:43 a aterizat pe fostul aeroport militar Tekirdag Çorlu. Nu se tie
cine a achitat costurile pentru zbor. Ulterior, aeronava s-a întors la Chişinău, iar peste
aproximativ două ore a operat cursa regulată a companiei Air Moldova pe traseul
Chiinău-Istanbu1. Este vorba de un Boeing 737-55S care aparţine unei companii
armene.
Comisarul european, Johannes Hahn, a cerut autorităţilor moldovene, în seara
zilei de 6 septembrie, să respecte statul de drept şi toate procechirilejudiciare" în
legătură cu acest caz.
„

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a cerut Guvemului Republicii
Moldova explicaţii pe marginea cazului până la data de 5 octombrie 2018. Printre
altele, Guvemul este întrebat dacă cetăţenii turci au avut posibilitatea să schimbe
decizia privind extrădarea sau dacă acetia au solicitat azil politic în R. Moldova.
extradarea-a-1 8-cetateni-turci

Menţionăm că în luna mai 20 1 7, în cadrul unei vizite oficiale la Chiinău,
premierul Turciei, Binali Yildirim, a cerut fără oco1iuri autorităţilor moldovene,
închiderea reţelei de licee „Orizont", deoarece ar face parte dintr-o reţea teroristă,
condusă de clericul Fethullah Gülen. Potrivit premierului turc, anume această
organizaţie ar fi pus la cale lovitura de stat, din Turcia, din vara anului 2016.
Mai mult ca atât în spaţiul public au apărut opinii potrivit cărora reţinerea
directorul Liceului „Orizont" din martie 20 1 8 dar i expulzările celor 7 profesori ai
Liceul Teoretic „Orizont" ar fi un gest de mulţumire pentru cele 7 milioane de dotari
oferite Moldovei de Turcia pentru reparaţia clădirii Preedinţiei (devastată de
protestatari în aprilie 2009).
Având în vedere că timp de aproape 2 ani de ta solicitarea autorităţilor turce
de a închide reţeaua liceelor „Orizont", sub pretextul că ar face parte dintr-o reţea
teroristă, organele de resort din Republica Moldova nu a avut nici o poziţie i nu au
întreprins nici o măsură în raport cu cele solicitate, este absolut necesar ca
Parlamentul Republicii Moldova să se implice i să ia atitudine vis a vis de acest caz
prin crearea unei Comisii de anchetă care să verifice legalitatea acţiunilor organelor
de drept întreprinse în vederea expulzării corpului didactic de la Liceul Teoretic
Orizont.
Comisia va antrena în activitatea sa autorităţile de profil ale statului, va audia
părţile implicate, i îri termen de 45 zile, va prezenta un raport care va conţine
concluziile i propunerile referitoare la acest caz, precum şi totalitatea materialelor
care au stat la baza expulzării acestor persoane.
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