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GİRİŞ:   
 
Milli azınnıkları korumak uurunda Çerçevä Konvenţiyası Moldova Republikası Parlamentin 

tarafından kaavilendi oktäbrinin 22-dä 1996 y. Genç baamsız devlet için bu olayın vardı ayırı 
önemlii, neçinki milli azınnıkları padişaalıkta yapêr    35,5 %.  

Çerçevä Konvenţiyasının temel fikirlerini hem onun kullanmasının milletlärarası 
praktikasını halka tanıştırmasına adlı geçti haklararası seminar ‘Milli azınnıkları korumak 
uurunda Çerçevä Konvenţiyası: kullanmak mehanızması’, angısı organizat edildi Milli 
ilişkileri hem dillär işlemesi Departamenti (2001 y. beeri – Milletlärarası ilişkilär 
Departamenti). Evropa Sovetin katılmasınnan noyabrinin 9 -11-dä 1999 y. Muniţipiylerdä 
Kişinöv, Belţ, Komrat. Seminara katılannarın dokladlarında hem bildirilerindä yapıldı analiz 
milli azınnıkların etnolingvistika durumuna, nışannandı başarılar hem belli edildi, netürlü 
çözüläbilir var olan problemalar.  

Bu vakıtta, ani geçti Çerçevä Konvenţiyasının kaavilenmesindän, Moldova Respublikası 
kuvet organnarı çok çalıştılar bu dokumendi tamamnamaa deyni, aniki kurmaa şartları milli 
azınnıklarının naţional– kultura gelişmesinä, zakonnarlan saalamaa onnarın haklarını hem 
serbestliklerini hem yardım etmää integrat olmaa moldovan toplumuna.  

Önemli hem progresiv bir adım oldu milli azınnıkları haklarının tanınmasında hem 
garantiyasında, bütün haklar saabi olan Moldova  Respublikası vatandaşların, bakmayarak 
sayısına hem durumuna, Moldova Respublikası Zakonu ‘Milli azınnıklar kişilerin hakları için 
hem onnarın organizaţiyalarının hak statusu için ’ 

(N 382 – XV iyülün 19-dan 2001 y.). 
Moldova Respublikası Hükümeti tarafından kabledildi:  

�� Fevralın 16-da 2001 y. Karar N131. ‘Kimi çalışmalar için Moldova 
Respublikasının çingenelerinä yardım vermäk uurunda’; 

�� Fevralın 26-da Karar N167. ‘Moldova Respublikası etişmiş halkın devlet 
dilini üürenmesi uurunda milli programa için (2001-2005 y.y.)’. 

1999 y. Evropa Sovetinä Moldova Respublikası tarafından verildi ofiţial raport milli 
azınnıkları korumak uurunda Çerçevä Konvenţiyasını gerçekleştirmäk için. 

2001 y. Danısma Komitetinin açıklama istemesinä görä yukarda gösterilän Raporta 
hazırlandı Ek informaţiya. 

Bu yorumnar hazırlandı Danışma Komitetin Dokladına milli azınnıkları korumak uurunda 
Çerçevä Konvenţiyası temelindä, angısı verildi Moldova Respublikasına vizitlän gelän 
ekspert grupası tarafınadan oktäbrinin 31- noyabrinin 5-dä 2001 y. 

Lääzım nışannamaa, ki Evropa Soveti ekspertleri gösterdilär kasavetli önem Moldova 
Respublikası milli azınnıkları zorluklarına hem problemalarına. Danışmaa Komitetin 
Dokladının tekstindä buldular er hepsi maanalar hem tekliflär, angıları sölendilär 
milletlärarası ilişkilär Departamentinä baalı olan etnokultura organizaţiyalarınınn 
Koordinaţiya sovetinä girän  milli azınnıkları temsilcileri tarafından.   

Danışma sovetinin nasaatlarına görä, bu dokumentin hazırlayanı – Milletlärarası ilişiklär 
Departamenti – yolladı Dokladın tekstını ministerliklerä, bakamannıklara hem başka 
kurumnara, angıların kompetenţiyasına uyêr pay almaa Çerçevä Konvenţiyasının kimi 
statyalarını gerrçekleştirmesindä.  

Bölecä, Danışma Komitedin konstataţiyalarınnan  hem nasaatlarınnan tanıştılar 
respublikanın 13 bakan instituţiyası: Moldova Respublikası Hükümetinin Kanţeläriyası, 
Kultura ministerlii, Üüretim ministerlii, İç işleri ministerlii, Yustiţiya ministerlii, Çalışma hem 
soţial koruması ministerlii, Statistika hem Soţiologiya Departamenti, Devlet göç (migraţiya) 

 1



Moldovan comments in Gagauz 

izmeti, Televiziya hem radio yayımı koordinaţiya soveti, Kişinöv muniţipiyanın primariyası, 
Moldovadakı insan halkları merkezi, Devlet kompaniyası ‘Teleradio Moldova’.  

Sıralanan kuralların işlemäk sferasına dokunan hem Danışma komitetinin nasaatlarına baalı 
olan yorumnar kullanıldı bu dokumentin hazırlamasında.  

 Önemli çizgilemää, ki Doklada girän konstataţiyaların hem nasaatların büük bir payı 
Moldova Respublikası ofiţial organnarı tarafından yorum istämeer. Bununnan bilä Danışma 
Komitetin Dokladı gösterer onun annamasını, ne durumda bulunêr Moldovada etnolingvistika 
hem toplum politika proţesleri.  

Teklif edilän yorumnar baalı dokladın 4 payının maanasına, neredä sistematizat edildi 
Danışma komitetin Önemli konstataţiyaları hem da açıklandı isteyiş yardım etmää Moldova 
Respublikasının ofiţial organnarına çözmää onnarı.  

Milletlärarası ilişkilär Departamentinä baalı olan etnokultura organizaţiyaların koordinaţiya 
sovetin azalarına bilgi vermäk neetinnän bu Yorumnar hazırlandı rus dilindä dä, angısını 
annêêr hepsi milli azınnıklar ortalıında. 

Milletlärarası ilişkilär Departamenti ilerledecek bilgi vermää erli hem merkez publik 
öndercilik organnarına Danışma Sovetin Dokladının içindekileri için neetlän esaba almaa 
sölenän onnarın azaları tarafından rekomendaţiyaları milli azınnıkları korumak uurunda 
Çerçevä Konvenţiyasının sorakı uygulamasını Moldova Respublikası şartlarında.  

 
St. 3     Çerçevä Konvenţiyasının. 
 

p. 100  Dokladın. 
Moldova Respublikasının kuvettä bulunan zakonnarı geneldä uyêrlar ‘Milli azınnıklar 

kişilerin hakları için hem onnarın organizaţiyalarının hak statusu için’ Zakonun yazılarına. 
Ama var birkaç normativ aktı, angıların fikirleri uymêêrlar milli azınnıkların halklari 
zakonuna kuvettä bulunan zakonnarın ‘Milli azınnıklar kişilerin halkları için hem onnarın 
organizaţiylarının hak statusu için’ zakonuna uydurmaa deyni Milletlärarası ilişkilär 
Departamenti hazırladı zakon proektı ‘kimi normativ aktlara diişiklik hem eklemä koymak 
için’. Proekta görä düşünüler yapmaa diişiklik hem eklemä aşaadakı normativ aktlarına:  

1. Raţionalizatorluk için zakon (N138-XV mayın 10 – dan 2001 y.); 
2. Uydurmalar patentleri için zakon (N461- XIII, mayın 18 – dän 1995 y.); 
3. İntegral shemaları topografiyalarının koruması için zakon (N659 – XIV 

oktäbrinin 29 – dan 1999 y.); 
4. Tovar nışannarı hem tovarların yapıldıı erlerin adları için zakon (N558 – XIII 

sentäbrinin 22 – dän 1995 y.); 
5. İndustrial resimnerin hem modellerin koruması için zakon (N991 – XIII  

oktäbrinin 15 – dän 1996 y.); 
6. Büüyüm sortlarının koruması için zakon (N915 – XIII iyülün 11 – dän 1996 

y.); 
7. Devlet izmeti için zakon (N443 – XIII mayın 4 – dän 1995 y.); 
8. İş yapabilmäk patenti için zakon (N93 – XIV iyülün 15 – dän 1998 y.); 
9. Tüketicilerin haklarını korumak için zakon (N1453 – XII mayın 25 – dän 

1993 y.). 
Şindiki vakıtta zakonun proekti bulunêr incelemäk stadiyasında.  
 
 Dokladın P.101   
Dokladta nışannanan devletin baalantıları rus dili uurunda, angıları başka dillerä bakarak taa 

üüsektir, çünkü bunun obyektiv sebepleri vardır.  
Rus dili sayılêr ana dili Moldovanın 1003563 vatandaşına deyni: 557146 rus, 220129 

ukrain, 120368 moldovan, 47872 çıfıt, 16002 bulgar, 11365 gagauz, 10924 belorus, toplam 
halkın 23,1 %. Moldovanın taa 1962112 vatandaşı için (45,3%), onnarın saysında  1488865 
moldovan için (53,3%), rus dili – ikinci, angısını onnar serbest kullanêrlar. Moldovan dili 
butakım sayılêr milli azınnıklardan sade 169893 kişi için. Rus dilini kullanmak milletlärarası 
davranışlarda obyektiv lääzımnıktır hem başka dillerin kullanmasına zarar etmeer.  
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N3465 – XI 01.09.1989 – dan ‘Moldova Respublikası topraklarında dillär işlemesi zakona’ 
görä (st.3), rus dili, moldovan dilinnän yan–yana milletlärarası davranış dilidir. Devletin 
tarafından  rus dilinä yardım vermäk başka dillerin işlemesinä zarar etmeer.  

Devlet çalışma  yapêr desteklemää Moldova topraklarında kullanılan ukrain, gagauz, bulgar 
dilleri. ‘Dillerin işlemesi ... ’ (st.18) zakona görä Moldova Respublikası kurêr şartları 
gerçekleştirmää vatandaşların terbiye hem üüretim haklarını gagauz, ukrain, bulgar, ivrit, idiş 
hem başka dillerdä. Respublikada işleerlär şkolalar, klaslar, pazar şkolaları, ukrain, gagauz, 
bulgar, , nemţä, ermeni, grek, azerbaycan, litov dillerindä; başılêrlar gazetalar hem jurnallar 
gagauz, ukrain, bulgar, poläk dillerindä. Naţional televiziyasında hem radiosunda çıkêrlar 
kolverimnär ukrain, bulgar, gagauz, çingenä dillerindä; ukrain, gagauz hem bulgar dilleri 
kullanılêrlar elektron mass–media organnarında bu milli azınnıkların toplu oturmak erlerindä. 

Respublıka Moldovanın teleradıo  yayınnama koordinaţiya Soveti yaptı annaşma Ukrayna 
elçiliinnän yardım etmää açılsın ukraincä yayınnayan TV hem radio postları. 

 
Dokladın P.102 
Bitki halk sayımı respublikada geçti 1989 yılda. Şindiki zamanda Moldova Respublikasında 

yapılêr halkın demografik hem soţial hesabı. M. Respublikasının statistika hem demografiya 
bilgilerinä görä, hesap yapılarkan nışananêr bölä harakteristikalar, nicä milletlik, cins, yaş. 
Ama bu ölçülär taman diildir. Devletin halkı için dolu informaţiya kabletmenin tek kaynaa -- 
cümlä halk sayımı. Danışmaa komitetin rekomendţiyası, ani en yakın zamanda lääzım 
yapmaa halk sayımı, halklıdır.  

 
Çerçevä Konvenţiyasının st.4        
 Dokladın P.103,104 
Çingenelerä Moldova Respublikasında merkez hem erli publik önderlik organnarının 

tarafından veriler ayırı önem.  
Çingenelerin soţial–ekonomika durumunu iileştirmäk neetinnän, fevralın 16–da 2001 y. 

Moldova Respublikasının Hükümeti kabletti karar N131-16.02.2001 ‘Moldova Respublıkası 
çingenelerinä destek vermäk için kimi ölçülär‘ hem kaaviledi Moldova Respublikasının 
çingenelerini desteklemäk çalışmalarının temel önnerini 2001 – 2010  yıllara. Bu karara görä, 
plana alındıydı konkret ölçülär, aniki iileştirmää respublikamızda yaşayan çingenelerin soţial 
durumunu. 

 Bu karar hem çingeneleri desteklemäk çalışmaların temel önnerini tamannamaa deyni 
mobilizat edildi Üüretim ministerlii, Kultura ministerlii, İş hem soţial koruması ministerlii, 
Saalık koruması ministerlii, Milletlärarası ilişkilär departamenti, Moldovanın Bilim 
akademiyası hem erli publik önderlik organnarı.  
Şindiki vakıtta gösterilän organnarda hazırlandı hem kaavilendi Moldova Respublikası 

çingenelerini desteklemäk çalışmalarının temel önnerini 2001 – 2010 yıllara gerçekleştirmää 
deyni ölçülär plannarı.  

Ayrıca Moldova Respublikasının İş hem soţial koruması ministerlii aprilin 12–dä 2001 y. 
kaaviledi çalışmalar planını, angısına görä aaraştırılacek problema çekmää çingeneleri 
çalışma sferasına, iisiltmää çingenelerin arasında işsizlii, stimulat etmää zanaatçılık 
orientaţiyasını hem yapılacek çalışmalar çingenä karılarına verilsin soţial yardımı. 

Yapıldı çingenelerin soţiologiya soruşturması. Soruşturmanın sonuçları verdilär kolaylık 
nışannamaa eni çalışma uurlarını çingeneleri desteklemää deyni hem esaba almaklar halka iş 
vermäk teritorial progaramalarını 2003 – 2005 yıllara hazırlamakta. Ayırı önem veriler 
çingenä etnosun temsilcilerinä, açan onnar danışêrlar iş merkezinä neetlän desteklemää onnarı 
iş bulsunnar.  

Esaba alınêr soţial korumasız kalan çingenä aylelerin interesleri. Soţial desteklemää 
çalışmaları plana koyulu Hükümetin Kararında N456 mayın 15–dän 1997 y. ‘Uşaklı aylelerin 
soţial koruması uurunda ek ölçülär için’, Zakonda N933 – XIV – 14.04.2000  ‘Halkın kimi 
kategoriyalarının ayırı soţial koruması için’ hem dä Uşaa hem ayleyi korumak için naţional 
konţepţiyasında, kaavilenän Moldova Respublikası Kararınnan N51 – 23.01.2002 y.  

Hükümetin Kararının ‘Moldova Respublikasının çingenelerinä destek vermäk için kimi 
ölçülär’ hem ‘Moldova Respublikası çingenelerini desteklemäk çalışmalarının 2001 – 2010 
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yıllara temel önnerinin’ gerçekleştirilmesi verecek kolaylık iileştirmää çingenelerin soţial– 
ekonomika durumunu.  

 
Çerçevä Konvenţiyanın 5 st.  
Dokladın p.105  
Moldova Respublikanın Zakonu ‘Milli azınnıklar kişilerin hakları için hem onnarın 

organizaţiyalarının hak statusu için (N382 – XV iyülün 19 – dan 2001) cuvap eder duruma, 
angısı ortalaa çıktı bitki 12 yılda.  

Zakon kaaviletti Respublika Moldovanın milli zakonnarı tezislerini hem milli azınnıkları 
korumak uurunda haklararası aktların tezislerini. 
Bölecä, Milli azımnıklar kişilerin hakları için hem onnarın organizaţiyalarının hak statusu için 
Zakonun kabledilmesi oldu bir önemli hem progresiv adım Moldova Respublikası milli 
azınnıkların haklarını zakonca gerçekleştirmesindä – çünkü onnarın temsilcileri  devletimizin 
taman haklı  vatandaşlarıdır, bakmayarak sayısına hem soţial durumuna.  
Zakon kuvedä girdiindän beeri (04.09. 2001 y.) yapıldı çok çalışma, aniki onu halka tanıtmaa 
hem üürenmää milli azınnıklar temsilcilerin fikirlerini onun tamannamak prespektivaları için. 
Bölä, oktäbridä–dekabridä geçti bir sıra danışma görüşmesi milli azınnıkların cümlä 
etnokultura organizaţiyaların temsilcilerinnän – Milletlärarası ilişkilär departamentinä baalı 
olan Koordinaţiya sovetin azalarınnan, angılar verdilär kendi tekliflerini, ne çalışmalar lääzım 
yapmaa bu zakonu tamamnamaa deyni. Toplantılarda pay aldılar cümlä organizaţiyaların 
liderleri, önem vermeyeräk temsil olma etnosların sayısına.  
Koordinaţiya sovetinä girer 19 milli azınnık cümlä organizaţiyası, onnarın arasında az sayılı 
(herbirin sayısı halkın 0,1% az) tatar, ermeni, azerbacan, üzbek, çuvaş litov, grek, koreyalı, 
italyan, udmurt, oseti. 
Koordinaţiya sovetin azalarının tekliflerini esaba alarak, hazırladı: 

�� ‘Milli azınnıklar  kişilerin hakları için hem onnarın cümlä organizaţiyalarının hak 
statusu için’ Moldova Respublikası Zakonunu gerçekleştirmää deyni Milletlärarası 
ilişkilär departamentinin ilk sırada çalışmaları programası; 

�� Moldova Respublikası Zakonun proekti: ‘Kimi normativ aktlarına diişiklik hem 
eklemä koymak için’ neetlän uydurmaa onnarı eni kabledilän Zakona. 

Moldova Respublikası Hükümetinin 2002 y. çalışma programasına girer milletlärarası 
ilişkilär sferasında Moldova Respublikasının devlet politikası Konţepsiyasını kabletmäk. 
Şindiki vakıtta Konţepţiyasının proekti hazırlanêr. 

Moldova Respublikasının milli azınnıklarına devlet yardımının önemli forması – 
finanslamaa onnarın cümlä organizaţiyalarının naţional– kultura programalarını. 2001 y. 
etnokultura organizaţiyaların tarafından yapılan türlü akţiyalara Milletlärarası ilişkilär 
departamenti verdi 43.015 ley. Kişinöv muniţipiyin Primariya bücetindän kalabalıklı kultura 
akţiyaları için her yıl veriler 100.000 ley. 

Moldova Respublikasının Milletlärarası ilişkilär departamenti Milletlärarası ilişkilär 
sferasında devlet politikasını götürmäk için sorumnu organ olarak (‘Milli azınnıklar kişilerin 
hakları için hem onnarın organizaţiyalarının hak statusu için’ N382 – XV – iyülün 19–dan 
2001 y. Moldova Respublikası zakonun 25 statyasına görä) yapêr bakım bu zakonun 
tamannanmasına merkez hem erli publik önderlik organnarı tarafından, gerçekleştirer 
monitoring respublikadakı etnolingvistika hem soţiokultura durumuna, hem milli azınnıklar 
temsilcilerinä zakonun tamannaması için danışmak yapêr.  

 
Çerçevä Konvenţiyasının 6 st.  
Dokladın 106 p.  
Danışma komiteti tarafından nışannanan iki halk grupası arasında ayırılık – bir tarafta etnik 

bakımından moldovanca lafedän çokluk, öbür taraftan da – rusça lafedän halk, angısına etnik 
ruslardan kaarä girer slavän hem başka azınnıklar, kimin dilleri taa az kullanılêrlar, - 
kaynaklanêr gösterilän dil toplumnarının sayı denksizliindän, dillerin soţial funkţiyaları 
farklıından hem o durumdan, ani moldovan dilinä verili Moldova Respublikasının devlet dili 
statusu. Respublikada geçer diskusiya vermää rus dilinä Moldova Respublikasının ikinci 
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devlet dili statusu. Dil zakonnarın serbestleştirilmesi yok nasıl zarar etsin başka dillerin 
işlemesinä hem kulturalar arasında dialoga.  

 
 
Dokladın 107 p. 
Danışma komitetin tarafından dooru nışannandı moldovan dilindä hem rus dilindä çalışan 

BYO poziţiyalarının uygun olmaması, başlıca milli hem dil politikası sorularında.  
Temellendi o fikir, ani kimi basım organnarın poziţiyasını etkileer politika kuvetleri.  
Kuvettä bulunan zakonnarda (Konstituţiya, Ceza zakonu, zakonnar ‘Basım için’, 

‘Televiziya  hem radıo için’) var yasaklama hem BYO sorumnuu milletlärarasında duşmannık 
debeştirmäk için, ama o zakonnar vermeerlär Moldova Respublikasının kuvetlerinä belli 
etmää BYO  polıtika kursunu, bu sayıda stimul vermää onnara oynasınnar pozitiv rol 
milletlärarasında annaşmalık kurmasında.  

 
Çerçevä konvenţiyasının 8 st. 
Dokladın 108 p. 
Moldova Respublikasındakı Tatar obşçinasına (topluluuna) musulman mezarlıı için er 

vermäk probleması inceleneer Kişinöv mun. Primariyası tarafından, Moldova Respublikası 
Milletlärarası ilişkilär departamentin hem Tatar topluluun öndercileri katılmasınnan, bir 
adekvat karar almaa deyni. 

 
Çerçevä Konvenţiyasının 9 st. 
Dokladın 109 p. 
Danışma Komitetin tarafından nışannanan fakt, ani kimi elektron BYO  liţenziyaları anulat 

edildi (‘Televiziya hem radio için’ Zakonun 13 st., p. 3  görä) gerçektir; Moldova 
Respublikası Parlamentinin tarafından sentäbrinin 29–da 2000 y. Zakon 1257 – XIV 
‘Televiziya hem radio için Zakonun payı (3) statyası 13’ kabledildiindän sora butürlü olaylar 
olmadı. 

  
Dokladın 110 p. 
Milli azınnıkların dilleri BYO kullanım uygunsuzluu çekiler lingvistika situaţiyasından hem 

dillerin cümlä funkţiyalarında meydana gelän ayırıklardan. Halk sayımına görä (1989) 
ukraincayı ana dili sayêr 369999 ukrain, gagauzçayı – 139906 gagauz, bulgarcayı – 69614 
bulgar. Bu dilleri kullanan başka milletlerdän kişileerin sayısı Moldovada büük diildir.  

‘Teleradio – Moldova’ Devlet kompaniyasının bigilerinä görä, devlet dilindeki yayınnardan 
başka (65% vakıt), Moldovada artık 16 yıl yapılêr yayın milli azınnıklar dilindä. Şindiki 
zamanda (2002 y.) yayın kaplamı yılda bölädir:  
    ukrainca – 30 saat, gagauzça – 24 saat, bulgarca – 22 saat, rusça – 12 saat, idiş dilindä – 6 
saat hem 6 saat çingeneycä. Moldovada yapêrlar retransläţiya  yayınnarı ukrain radiosu  UKR 
– 1, 1+1, hem dä ukrainca Tiraspol hem Odesa radiosu. Gagauzların hem bulgarların toplu 
yaşadıı erlerdä (Komrat, Tarakliya, Çadır-Lunga, Tvardiţa) işleerlär erli hem özel televiziya 
hem radio postları, angıları, kullanêrlar gagauz hem bulgar dillerini. 
  Zakonnara görä basmaa hem yaymaa milli azınnıklar dilerindä gazeta hem jurnal Moldovada 
engel yoktur. Ukrain dilindä respublikada cümlä organizaţiyaları kaynaklarınnan basılêrlar 
gazetalar ‘Украïнський голос’ hem  ‘Промiнь’. ATB Gagauziyada gagauz dilindä çıkêr 4 
gazeta (‘Ana sözü’, ‘Gagauz sesi’ ‘Halk birlii’, ‘Açık  göz’) hem iki  jurnal (‘Sabaa yıldızı’, 
‘Güneşçik’)  hem dä taa 2 jurnal (‘Gagoguz’, ‘Kırlangaç’) çıkarêrlar  Kişnövda yaşayan 
gagauzlar. Bulgar dilindä çıkêrlar gazeta ‘Родное слово’ hem jurnal ‘Български горизонти’. 
Belţta poläklar obşçestvosu ‘Польский дом’ poläkça  hem rusça basêr gazetayı ‘Jutrzenka’.  
  Gençlär için BYO kurmak soruşu çingenä cümlä organizaţiyaları tarafından kaldırılmadı. 
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Çerçevä konvenţiyasının 10 st.  
Dokladın 111 p. 
Dil kullanımın nizamını belli edän  Moldova zakonnarı büük uurda göstererlär respublikadakı 
lingvistika situaţiyasını. Rus dilini ana dili sayêr diil sade 557 146  millet bakımından rus, 
ama 446 417 kişi başka milletlerdän, onnarın sayısında  220 129 ukrain, 120 368 moldovan, 
47 872 çıfıt, 16 002 bulgar, 11 365 gagauz, 10 924 belorus. Ta 1 962 112 Moldova vatandaşı 
için, onnarın sayısında  1 488 865 moldovan, rus dili ikinci, angısını onnar serbest kullanêrlar. 
Moldovan dili bölä sade 169 893 milli azınnıklardan kişiyä. Miletlärarası ilişkilerdä obyektiv 
lääzımnık olarak başka dillerin kullanmasına zarar etmeer. 
  Milli azınnıkları dillerinä destek verer devlet . ‘Dillär işlemesi için...’ Zakon  (st. 18) verer 
kolaylık kurmaa Moldovada şart gerçekleştirmää  vatandaşların haklarını terbiye hem üüretim 
yapmaa gagauz, ukrain, bulgar, ivrit, idiş hem başka dillerdä. Respublikada işleerlär şkolalar, 
klaslar, pazar şkolaları ukrain, gagauz, bulgar, poläk, nemţä, ermeni, grek, azerbaycan, litov 
dillerindä; basılêrlar gazetalar hem jurnallar gagauz, ukrain, bulgar, poläk dillerindä. Naţional 
televiziyası hem radiosu yapêr yayın ukrain, bulgar, gagauz, çingenä dillerindä, ukrain, 
bulgar, gagauz  dilleri kullanılêrlar elektron BYO bu milli azınnıkların toplu yaşadıı erindä. 
Dillerin kullanmasını regulat edän zakonnarın gelişmesi, Moldova Respublikası 
Konstituţiyasına (st. St. 13, 35) hem dä Çerçevä Konvenţiyasına, Azınnıklar dilleri eki 
regional dilleri Evropa Hartiyasına, başka Moldova birleştii azınnıkları aktlarına uygun, 
verecek kolaylık taa doludan kanaatlamaa hepsi milli azınnıklar kişilerin naţional kultura 
isteyişlerini. 
 
Dokladın 112-cі p. 
 “Moldova Respublikası topraklarında dillär іşlemesі ” zakonuna görä, kabledіlän sentäbrіnіn 
1-dä, 1989, N 3465-XL, mіllі azınnıkların dіllerі (rus dіlіndän kaarä) publіk kuvetlerіnіn 
organnarınnan іlgіlі kullanılabіlіrlär erlerdä, neredä halkın çoyu – mіllі azınnıklarıdır. Zakona 
görä, fіlan erdä yaşayan ayırı bіr mіllі azınnık halkın 50 %-tän zeedesі lääzım olsun. Bu karşı 
gitmeer Mіllі azınnıkları korumak uurunda Çerçevä Konvenţіyasının 10-cu statyasına. Halk 
kuvetlerіn organnarında mіllі azınnıkları dіllerіnin (rus dіlіndän kaarä) kullanması іçіn 
(üüsekçä olan) 50% sınırın kabledіlmesі büünkü gündä Moldova Respublіkasında optіmal 
hem gerçeklenäbіlіrdir.  
Danışma Komіtetіn teklіfі іndіrmää bu gösterilän sınırı, uygun çözüm   bulmak içіn, іsteer enі 
aaraştırmaklar. 
 
Dokladın 113-cü p. 
Fevralіn 26-da, 2001, Moldova Respublіkasının Hükümetі kabletti ‘Moldova Respublіkasının 
devlet dіlі üürenmesіnіn іі іşlemesі etіşkіnnerіn’ arasında naţіonal programaya’ Kararını 
N167, 26.12.2001-dän. Programada verіlі devlet dіlіni taa ii üürenmäk uurunda konkret 
çalışmalar. 
‘2001-cі yılın bücetі іçіn’ 30.11.2002-dän zakonun, N1392-XIV, 31-cі statyasına görä 500,0 
bіn ley verіlіrdі devlet dіlі uygulamasının fonduna. 
Avgustun 17-dä, 2001 Moldova Respublіkasının Hükümetі kabletti Kararı N857, 17.08.2001-
dän ‘Devlet dіlіnin destek fondunun kullanmak düzenі іçіn Kuralın kaavilenmesi’, angısında 
bellі edіler devlet dіlіn destek fondunun kullanmak düzenі hem onun önderlіk personal 
kadrosu. 
Dekabrіnіn 7-dä, 2001, Moldova Respublіkasının Hükümetі verdі karar N1374, 7.12.2001-
dän, devlet dіlіnin uygulanmak Programası kabledіlmesі için, devlet dіlіnin 2001-cі yıla 
destek fondundan fіnans edіlän’. 
Bu normatіv aktların gerçeklenmesіnіn çıkışı oldu Naţional lіngvistіka merkezіn hem 
munіţıpіya lіngvіstіka merkezlerіn kurulması hem çalışması. Bu gün çalışêr 8 lіngvіstіka 
merkezі, 100-dän zeedä devlet dіlіnі üürenmäk grupası kuruldu. 
 
 Dokladın 114-cü p. 
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 ‘Daava  düzenі’ zakonun N514-XIII, 6.07.1995-tän, 9-cu statyasına görä daava іşlerі, 
moldovan dіlіndä yapılêr. Moldovan dіlіnі bіlmeyennär hem moldovanca lafetmeyennär 
haklıdır hepsі dokumentlärlän tanışmaa hem daavada pay almaa çevіrici yardımınnan. Daava 
olabіlіr o dіldä dä, angısı uyêr daavada pay alannarın çoyuna. 
Şіndіkі vakıtta daavalar sık geçerlär rus dіlіndä, angısını annêêr mіllі azınnıkların çoyu. 
Daavacılıkta, zakondan çıkış gіbі, kullanılêr devlet dіlіndän kaarä başka dіllär dä. Amal 
ääzımnı іnstanţіyalar butakım zakona uymamazlıklara karşı çıkêrlar. 
 
 
Dokladın 115 p. 
Moldovanın dіllerі kullanmak іçіn zakonnarı bütündän göstererlär lіngvіstіka sіtuaţіyasını 
respublіkada. Rus dіlі dііl sade 557 146 millet bakımından ruslar için ana dіlі sayılêr, ama 
446 417 başka mіlletlerdän dä, angıların arasında 220 129 ukraіn, 120 368 moldovan, 47 872 
çıfıt, 16 002 bulgar, 11 365 gagauz, 10 924 belorus. Taa 1 962 112 Moldova vatandaşı, 
onnardan 1 488 865 – moldovan, rus dіlіnі іkіncі dіl gіbі kullanêrlar. Moldovan dіlі butakım 
sayılêr mіllі azınnıklar arasında sade 169 893 kіşіyä deynі. Mіlletlärarası annaşmaklarda rus 
dіlіnіn kullanması lääzımdır hem zarar yapmêêr başka dіllerіn kullanmasına. 
Mіllі azınnıkların dіllerіnä devlet yardımcı olêr. ‘Moldova Respublіkası topraklarında dіllär 
іşlemesі’ zakonuna görä, Moldovada vatandaşların hakını üürenmää gagauz, ukraіn, bulgar, 
іvrіt, іdіş h.b. dіllerdä gerçeklendіrmäk kolaylıkları kurulabіlіr. Moldovada çalışêr ukraіn, 
gagauz, bulgar, poläk, nemţä, ermeni, grek, azerbaycan, lіtov dіllerіndä şkolalar, klaslar, pazar 
şkolaları; gagauz, ukraіn, bulgar, poläk dіllerіndä tіparlanêr gazetalar hem jurnallar; Naţional 
televіziyası hem radіosu hazırlêêr ukraіn, bulgar, gagauz, çіngenä dіllerіndä kolverіmnär; 
elektron BYO kullanêrlar gagauz hem bulgar dіllerіnі  erlerdä, neredä toplu yaşêêr bu mіllі 
azınnıkları. 
‘Mіllі azınnıkların hem onnarın organіzaţіyalarının hak statusu için’ zakonuna gіrer mіllі 
azınnıkların іstorіya, dіl hem kultura uurunda bіlіm aaraştırmaları, іstorіya hem kultura anmak 
taşlarının devlet uurunda korunması, mіllі azınnıkların hakı her uurda üürenmäk özel 
kurumnarını açmaa, ana dіlіnі aazdan da, yazılı şekildä da kullanmaa, bu dіldä іnformaţіya 
dііşimi yapmaa. 
 
Çerçevä konvenţіyanın 12-cі st. 
Dokladın 116 p. 
Moldova Respublіkasının ‘Üüretіm için’ zakonu (1995), almayarak esaba vatandaşların mіllі 
köklerіnі, hepsіnä denklіk temelindä üüretіmä bіrtürlü kolaylık verer hem üüretіm dіlіnі 
ayırmaa hakı verer. Bu zakona görä, Moldovada devlet dіlіnі üürenmäk іçіn yollar açılêr, kі 
hepsі vatandaşlar katılabilsinnär respublіkanın ekonomіka, polіtіka, kultura yaşamasına.  
Hep bu vakıt mіllі azınnıklara deynі kurulêr ana dіlіnі üürenmäk іçіn lääzımnı kolaylıklar 
kіşіlіі іlerlemää hem mіllі kıymetlerі (paalılıkları) korumaa. 
Bu bütündän baalı çіngenä halkına hem küçük mіllі azınnıklarına.  
Moldova Respublіkasının Üüretіm Mіnіsterlііn gösterişlerіnä görä, hepsі universitettän ileri 
üüretim kurulların 75,4%-ndä üüretmäk gіder devlet dіlіndä, 18,4% - rus dіlіndä, 6,2% - 
karışık (moldovan-rus) . 
Moldova Respublіkasında çalışêr ukraіnca, bulgarca, gagauzça, іvrіtça/іdіşça hem poläk 
dіlіndä şkolalar, gіmnazіyalar, lіţeylär, klaslar. 
2002/2003-cü yıla üüretmäk plannarına neetleniler koymaa enі dіsţіplіna ‘Halkın (rus, ukraіn, 
gagauz, bulgar h.b.) іstorіyası, tradіţіyası hem kulturası’.  
Küçük mіllі azınnıklarını toplayan (nemţelerі, poläkları, belorusları, ermenilerі, 
azerbaycannarı, lіtovları, greklerі h.b.) soţial mіllі kultura organіzaţіyaları ana dіlіnі, 
kulturasını, tradіţіyalarını hem adetlerіnі üüretmäk uurunda pazar şkolalarını açêrlar. 
‘Üüretіm іçіn’ zakonda ‘pazar şkola’ annaması yok, ama gіrіştä sölener respublіkanın bütün 
üüretіm düzenі іçіn, nereyі gіrer üüretіm kurumnarı türlü özellіk formalarında. Butakım 
‘pazar şkolası’ skola dışandakı üüretіm çerçevesіndä 34-cü st. görä bіr soţyal üüretmäk 
kurumudur. 
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Moldova Respublіkasının Lіtov toplumuna, Moldova Respublіkasının ‘Elefterıya’ grek 
kulturası toplumuna, Moldova Respublіkasının ermeni toplumuna, Moldova Respublіkasının 
‘Hoffnung’ nemţä kultura merkezіnä, Moldova Respublіkasının poläk toplumuna, Moldova 
Respublіkasının poläk karıların lіgasına, Moldova Respublіkasının ‘Araz’ azerі toplumuna 
pazar şkolası uşakları hem etіşkіnnerі üüretmäk için  uygun yoldur. 
‘Pazar şkolalarını’ kurêr toplumnar, ama onnarın іşіnі destekleer zakonnara görä devlet. 
Butakım, ermeni hem azerі pazar şkolaları çalışêrlar 13-cü hem 33-cü Kіşіnövun orta 
şkolalarında, grek şkolası Moldova Devlet Unіversіtetіnin yabancı dіllär fakultetіndä, lіtva 
hem poläk – Mіlletlärarası İlіşkіlär Departamentіndä. 
 
117p. 
Evropa Sovetіnіn ekspertlerіn çıkışları, anі çіngenelerіn üüretіm uurunda problemaları var, 
aslıdır. Hep bu vakıt çіngenä halkın arasında 2001-2002 yılda yapılan soţіologіya 
soruşturmaları  gösterdі, anі çіngenä dіlіndä şkolada üüretmäk dііl lääzım; çіngenelerіn çoyu 
sayêr eterlі çіngenä dіlіn fakultatіv üürenmesіnі. 
Respublіkada yok pedagoglar çіngenä uşaklarını ana dіlіndä üüretmää hem çіngenä dіlі 
kіyadını hem başka predmetlerdä şkola kіyatlarını çіngeneycä hazırlamaa. 
Çіngenelerіn soţіal-ekonomіka hem mіllet-kultura durumu taa іslää olsun deyni,  maasuz 
üüretіm uurunda, Moldova Respublіkasının Hükümetі fevralіn 16-da 2001 ‘Moldova 
Respublіkasının çіngenelerіnä kіmі destek yolları’ іçіn  aldı karar №131. 
Moldova Respublіkasının Üüretіm Mіnіsterlіі bu kararı gerçeklendіrmäk uurunda teklіf eder 
üüseltmää şkolada üürenän çіngenä uşakların sayısını, kurmaa zanaat ayırmak hem adet 
zanaatlarına gençlerі üüretmäk için maasuz bіr programa, hazırlamaa çіngenelerіn arasından 
pedagog h.b. 
 
Çerçevä konvenţіyasının 14-cü st. 
Dokladın 118 p.  
Başlankı klaslarda rus dіlіnі üüretmäk іçіn yanvarda 2002 peydalanan dartışmanın yok ne 
kultura, ne da lіngvіstіka sebeplerі. Üüretіm mіnіstrunun başlankı klaslarda rus dіlіnі 
üürenmäk іçіn іzіnі anulat edildi. Burada ііdіr nışannamaa, anі MR Konstіtuţіyasına görä (13-
cü st., 3-cü p.), devlet yardımcı olêr halklararası ilişkilär dіllerіnin üürenmesіnä. Şkolalarda 
Moldova Respublіkasının devlet dіlі olmayan dillerin üürenmesі zarar yapmêêr devlet dіlіnin 
üürenmesіnä hem şüpä koymêêr mіllі azınnıkların borcunu üürenmää hem bіlmää onu. 
 
Çerçevä konvenţіyasının 15-cі st. 
Dokladın 119 p. 
Moldova Respublіkasının ‘Mіllі azınnıkların hem onnarın organіzaţіyalarının hakları іçіn’ 
zakonun 22-cі st. borçlêêr Hükümetі, mіnіsterlіklerі, erlі publіk kuvetlerіnі işbirlii yapmaa 
mіllі azınnıkların organіzaţіyalarınnan kultura hem üüretіm polіtіka kurulması hem 
uygulaması soruşlarında, açan alınan karar dokunêr azınnıkların іntereslerіnä. 
Zakonun bu statyasını gerçekleştirän mehanizmaların bіrіsi – Mіllі kultura organіzaţіyaların 
koordіnaţіya sovetі. Bu zakonun 25-cі st. 3-cü p. Görä, Koordіnaţіya sovetіnin Departamenttä 
var toplum nasaat danışma organı statusu.  
Koordіnaţіya sovetіnä 2002-cі yılın bilgilerinä görä gіrer 67 mіllі kultura organіzaţіyası, 
angıları Yustіţıya mіnіsterlііndä regіstrat oldular nіcä respublіkan hem Mіlletlärarası İlіşkіlär 
Departamentіndä akredіtaţіya geçtіlär. Onnarın 53-ü toplêêr türlü mіllі azınnıkların 
temsilcilerini. 19 mіllі azınnıın Mіllі kultura organіzaţіyaların koordіnaţіya sovetіndä var 
kendі temsіlcіlerі: ukraіn (6), rus (8), bulgar (3), çıfıt (1), belorus (1), çіngenä (7), nemţä (2), 
poläk (3), tatar (1), ermeni (3), azerbaycan (3), üzbek hem Orta Azіyanın başka mіllet 
temsіlcіlerі (1), çuvaş (1), lіtov (3), grek (2), koreyalı (1), іtalyan (1), udmurt (1), osetіn (1). 
Gagauz Erі avtonomіyasının dışanında yaşayan gagauzlar 3 organіzaţіyada toplu, afrіka-aziya 
temsіlcіlerі – 2; 11 organіzaţіya - mіlletlärarası organіzaţіyasıdır, mіllі azınnıkların üüretmäk 
sіstemasına hem kulturasına destek olêrlar,  hak korumsı hem aaraştırma çalışmaları yapêrlar. 
Sovetä gіrän organіzaţіyaların temsіlcіlerі dііl baalı temsіl edіlän mіlletіn sayısına. Tatarlar, 
ermenilär, azerbaycannar, üzbeklär, çuvaşlar, lіtovlar, greklär, koreyalılar, italyannar, 
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udmurtlar, osetіnnär küçük mіllі azınnıklarına gіrerlär, Moldova halkın 0,1 %-tän yukarı 
çıkmêêrlar. 
Koordіnaţіya Sovetіnіn başkannarı - Mіlletlärarası İlіşkіlär Departamentіnіn baş dіrektoru 
hem Koordіnaţіya Sovetіnіn bіr azası – bіr mіllі kultura organіzaţіyanın başı. 
Sovet mіllі azınnıkların іntereslerіnі açıklêêr, mіllі azınnıkların hem onnarın soruşlarında 
karar alan devlet organnarınnan aracı olarak çalışêr. Sovettä kaldırılan problemalar baalı dііl 
sade kulturaylan hem üüretіmnän. Onun toplantılarında bakıldı çok önemlі soruşlar hem 
kabledіldі uygun rekomendaţіyalar: 

‘Mіllі azınnıkların hem onnarın organіzaţіyaların hakları іçіn’ Moldova 
Respublіkasının zakonun proyektı (1994, 1996, 1999); 

devlet dіlі bіlgіlerіnä atestaţіya yapmamak soruşu (1994, 1995); 
Evropa azınnık hem regіonal dіllerіn hartіya іçіndä Moldova azınnıkları dіllerіnіn 

haklı koruması (1997, 1999); 
admіnіstrativ-terіtorіal reformanın çerçevesіndä Taraklı rayonuna (büün Taraklı 

uezdı), neredä toplu yaşêêlar bulgarlar, kendіbaşına admіnіstrativ-terіtorіal bіrlііn statusunu 
vermäk soruşu (1999); 

mіllі azınnıkların ana dіlіndä üüretim  problemaları (1999); 
mіllі azınnıkların dіllerіndä tele- hem radіokolverіmnerіn problemaları (2000); 
pazar şkolaların, nіcä toplum üüretmäk-terbіyetmäk kurumnarın, çalışması (2001); 
‘Mіllі azınnıkların hem onnarın organіzaţіyaların hakları іçіn’ Moldova 

Respublіkasının zakonun gerçeklemäk programasına teklіflär (2001, 2002). 
Erlі publіk kuvetlerіnіn organnarında butürlü konsultaţіya strukturaları çalışêrlar barabar erlі 
toplum azınnık organіzaţіyalarınnan. Buna örnek – Kіşіnövun mіllі kultura organіzaţіyaların 
іşіnі koordіnaţіya yapan komіsіya. Bu komіsіyaya gіrer 15 mіllі azınnıkların toplum 
organіzaţіyaların başı. Butakım sovet var Belţtä dä. 
Moldova Respublіkasının Prezidentinnän buluşmaklarda, angıları oldular tradіţіya, mіllі 
azınnıklarının problemaları üüretіm hem kultura çerçevesіndän dışanına çıkêrlar. 
Sonunku buluşmak oldu martın 25-dä 2002. Onda pay aldılar 55 toplum organіzaţіyanın başı. 
Mіllі azınnıkların temsіlcіlerіn hem devlet başın Vladіmіr Voronіnın arasında açık dіalog 
proţesіndä kaldırıldı problemalar çokmіllі moldovan devletіn soţial-ekonomіka hem polіtіka 
іlerlemesі іçіn. Geldіlär çıkışa, anі mіllі azınnıkların hem kuvedіn önemlі soruşu lääzım olsun 
hepsі respublіka vatandaşların, esaba almayarak mіlletіnі hem dіlіnі, polіtіka kararların 
kabletmesіnä katılması. 
Danışma komіtetіn nasaatlarına görä, herbіr mіllі azınnıın temsіlcіsіnnän doorudan 
konsultaţіyalar olur. Danışma buluşmakları geçtіlär Mіlletlärarası İlіşkіlär Departamentіnіn 
öndercilerinin hem ukraіn, rus, bulgar, belorus, lіtov, azerbaycan, tatar h.b. toplum 
organіzaţіyaların temsіlcіlerіn arasında. İç İşlerі Mіnіsterlііndä kaldırıldı soruşlar zakon 
çıkaran organnarın hem azerbaycan hem çіngenä vatandaşların іlіşkіlerі іçіn, neredä pay aldı 
bu mіlletlerіn toplum organіzaţіyaların temsіlcіlerі (2000). 
Enіdän kabledіlän zakon kaavіleder mіllі azınnıkların toplum organіzaţіyalarının statusunu. 
Zakon açêr yol enі іşbіrlіi perspektіvalarına dііl sade Mіlletlärarası İlіşkіlär Departamentіnä, 
merkez publіk organı gibi, ama başka  merkez hem erlі publіk kuvetlerіnä, hükümetä baalı 
olmayan Moldova Respublіkasında mіlletlärarası іlіşkіlär problema çözmesіndä. 
 
Dokladın 120-cі p. 
Danışma Komіtetіn çıkışları, anі mіllі azınnıklar publіk іşlerіndä karşı gelerlär zorluklarlan, 
temellіdіr. ‘Dіllär іşlemesі…’ zakonuna görä, 7-cі st., öndercі publіk organnarında çalışmaa 
deynі lääzım bіlmää moldovan ya rus dіlіnі, merkez hem erlі önderіcі organnarın arasında 
(mіnіsterlіklerdä, prefekturalarda hem sovetlerdä) mіllі azınnıklardan 17,5 % var, daavacılar 
arasında – 7,6 %, prokuror hem sledovatel arasında – 19,4 %, bu az, çünkü mіllі azınnıklar 
toptan Moldova halkın іçіndä 35,5 %. 
Moldova Respublіkasının Konstіtuţіyası hem Seçim kodeksi hepsi vatandaşlara, esaba 
almayarak milletliini hem devlet dilinin bilgisini, vererlär birtürlü haklar seçmää hem 
seçilmää. Bu kurala girmeer MR prezident postuna seçilän hem Gagauziya başkanı postuna 
seçilän; ilkinci lääzım bilsin moldovan dilini, ikincisi – gagauz dilini. 
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Milli azınnıklardan kişilär havezlän pay alêrlar devletin politika yaşamasında hem izin 
kabletmäk proţesindä. Şindilik Moldova Respublikasının Parlamentindä 101 deputatın 
arasında 58 moldovan, 14 ukrain, 12 rus, 8 romın, 6 gagauz, 2 bulgar, 1 gruzin. 16 ministru 
arasında 1 rus hem 1 gagauz. 
Ayırı esap veriler çingenä toplum organizaţiyaların iniţiativasına. Büün Moldovada var 7 
çingeneleri toplayan respublika organizaţiyası: ‘Romii Moldovei’ soţial-kultura toplumu 
(1990), ‘İuvlia Romani’ çingenä karıların toplum organizaţiyası (1997), ‘Bahtalo Rom’ milli-
soţial-kultura-üüretim organizaţiyası (1999), ‘Terminatango-Rroma’ gençlik organizaţiyası 
(1997), ‘Elita Romani’ bilim-kultura organizaţiyası (2001), hem dä 2002-ci yılda kurulan 
Moldova Respublikası çingenelerin soţial akıntısı hem ‘Tără-Rom’ genç çingenelerin birlii. 
Moldovanın regionnarında çalışêr erli toplum çingenä organizaţiyaları: Soroka uezdında – 2, 
Belţ uezdında – 1, Kişinövda – 1, Komratta – 1, Çadırda – 1. 
 
Dokladın 121-ci p. 
Dekabrinin 23-dä, 1994, Moldova Respublikasının Parlamenti kabletti ‘Gagauziyanın 
(Gagauz Eri) ayırı haklı statusu için’ zakon №344-XIII, 23.12.94. Büün gagauz 
avtonomiyanın - teritoriyal avtonomiya kuruluşu Gagauziya (Gagauz Eri) - zakonca hem 
organizaţiya düzeni tamannanmadı. Moldova Respublikasının Parlamenti hem Hükümeti 
aarêêrlar gagauz avtonomiyasının kurulmasınnan baalı uygun problema çözülmesini: MR 
Konstituţiyasında diişilmeklär hem doldurmaklar, özellik soruşların çözülmesi h.b. 
 
Çerçevä konvenţiyasının 16-cı st. 
Dokladın 122-ci p. 
Dekabrinin 27-dä, 2001, kabledildi Moldova Respublikasının administrativ-teritorial düzeni 
için zakon (N746-XV, 27.12.2001). 
Moldova Respublikasının administrativ-teritorial düzeni zakonun N746-XV, 27.12.2001 hem 
erli publik kuvetleri zakonun N186-XIV, 6.11.1998 diişilmeklär hem doldurmaklar zakonun 
N781-XV, 28.12.2001 zakonu N746-XV, 27.12.2001 kullanmak düzeni zakonun N1078-XV, 
25.05.2002, 1-ci st. Görä, Moldova Respublikasının administrativ-teritorial düzeni işleer erli 
seçimnerin data belli edilmesindän, ama diil taa geç mardın 23-dän, 2003. Zakonun N1078-
XV, 25.05.2002, 2-ci st. görä yanvarın 29-dan, 2002, erli seçimnerin datasınadan 
kullanılaceklar Moldova Respublikasının administrativ-teritorial düzeni zakonun N746-XV, 
27.12.2001, kuralları. 
Administrativ-teritorial reformasını yaparkan milli azınnıkların interesleri esaba alındı. 
Moldova Respublikasının administrativ-teritorial düzeni eni zakonda Taraklı rayonu, neredä 
halkın çoyu bulgarlar, belli edili. 
Bundan kaarä, eni zakona görä, ayırı bir administrativ-teritorial birliini kurmaa deyni bu 
birliin halk sayısı lääzım olsun en az 1500 kişi. 
İlerdeki zakona görä, bu sayı 2500 kişiydi. Sayının gösterilän belli edilmesi getirdi duruma, 
ani bir sıra er, neredä halkın çoyu milli azınnıkların birisindändi, birleşildi bir komunaya – 
administrativ-teritorial birliinä, başka erlän, neredä halkın çoyu majoritar millettändi. 
Butakım, milli azınnıklar bütün komuna halkın arasında kaldılar azlıkta da kullanamardılar bir 
sıra zakonnara görä haklarını, ayırıca erli publik kuvetlärlän ilişkilerdä kendi millet dilini 
kullanmaa. 
Administrativ-teritorial birliini (küü, komuna) kurmaa deyni sayı küçülmesi verer kolaylık 
düzmää kendibaşına administrativ-teritorial birliklerini, neredä milli azınnıklar halk 
sayısından çok olaceklar, da taa aktiv erli uurda soţial-politika yaşamasına katılabileceklär 
hem zakonnara görä millet-kultura haklarını zeedä kullanabileceklär.  
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