Notă informativă
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea indemnizației unice în
legătură cu evenimentele din 7 aprilie 2009
Prin Hotărîrea Guvernului nr.67 din 2 februarie 2012 a fost constituită Comisia
guvernamentală pentru identificarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept
care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului
cauzat acestora (în continuare - Comisia) şi aprobat Regulamentul cu privire la
organizarea şi funcţionarea acesteia.
Una dintre principalele atribuţii ale Comisiei este prezentarea de propuneri
Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare necesare pentru recuperarea prejudiciului
cauzat persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit
în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, în baza hotărîrii Comisiei şi a actelor
doveditoare prevăzute în capitolul IV din Regulamentul Comisiei.
La data de 6 aprilie 2016, în adresa Comisiei a parvenit o cerere din partea
persoanei civile, Bulgar Victor, care a invocat că a fost reținut la data de 7 spre 8
aprilie 2009 și i s-au aplicat multiple lovituri de către angajații organelor poliției. În
baza raportului de examinare medico-legală a lui Bulgar Victor, eliberat de Centrul de
Medicină Legală pe lîngă Ministerul Sănătății, s-a constatat că el a fost supus relelor
tratamente. Urmare a loviturilor primite Bulgar Victor a suferit o intervenție
chirurgicală.
Astfel, urmare a examinării de către Comisie a cererii dlui Bulgar, s-a decis
acordarea unei indemnizaţii unice în mărime de 7,0 mii lei, cu titlu de ajutor financiar
și a unui bilet de tratament balneosanatorial pentru reabilitare.
În contextul celor expuse, prin proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea
indemnizației unice în legătură cu evenimentele din 7 aprilie 2009 , se propune
acordarea a unui suport financiar dlui Bulgar.
Avînd în vedere că în bugetul de stat nu au fost planificate sume pentru acest scop,
proiectul propune ca cheltuielile pentru acordarea indemnizaţiei unice (în sumă totală
de 7 mii lei) să fie acoperite din fondul de rezervă al Guvernului.
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