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Ian FELDM{N,
Pregedintele Consiliului pentru prevenirea

qi eliminarea discriminirii
gi asigurarea egalititii

Copia: domnului Sergiu DUDNIC
grupul de iniliitiv[ "Pentru Istori]a Moldovei"

Stimate Domnule Preqedinte,
in temeiul art.74din Codul administrativ al RM nr. r6/zot}gi al art. r pct. 5 din
Hot5rArea Parlamentului nr. 7z/zotg privind domeniile de activitate ale comisiilor
permanente ale Parlamentului, Comisia drepturile omului gi relalii interetniceVd remite,
conform competenlelor institulionale, peiltla domnului Sergiu Dudnic (petilia se
anexeaz[)
Petentul roagd ca Comisia sd intervin[ cu un demers la Consiliul pentru prevenirea
gi eliminarea discrimindrii gi asigurarea egalitdlii din Republica Mol-dova. Dumnealui
informeazd Comisia despre faptul cd: ,,Noi, moldoveni, am format un grup de iniliativ[
"Pentru Istoria Moldovei" gi avem o petilie cu numdrul r5o/zo: plAngerea inilial5, a fost
depus[ pe data de og/to/2org, dup[ p,auza, inregistratl.pe r4/o7/2o2o, ceea ce ii d5 o
vechime de aproape doi ani fhrd niciun rdspuns". in fapt, petilionarul invocl c5: , ...
obieefitl petiliei este qnume denumirea disciplinei gcolare, suntem conqtienli ci
conlinutul manualelor prin volumul s[u nu poate sd intre in parametrul analizei
preqedintelui comisiei parlamentare sau aAvocatului Poporului. Sahs/c cereapetilieiestq
excluderea perenq a. elementului de monopol etnic de pe coperta manua.Ielor Scolare d.e
istorie gi din curriculumul Scolar naSional."
Reiegind din cele expuse, rog s[ informali Comisia despre faptul dacd, a fost sau
nu sesizat Consiliul eu peti[iile la care face referinf[ petentul, dacd ele au fost examinate
gi care este rezultatul examin[rii.

Totodat5, rog opinia Consiliului la obiectul peti[iei - d.enumirea disciplinei
gcolare, in' vederea identific[rii unei solufii viabile pentru apXrarea drepturilor
fundamentale ale petentului qi ale persoanelor membri ai grupului de iniliativd iPentru
Istoria Moldovei" .
Despre rezultatul examin[rii petiliei, rog sd informali Comisia
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peti$onarul.

Cu respect,
Anexd: z file
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