
Ai o întrebare de ordin 
juridic? 
Nu ştii unde să afli răspunsul?
Sună la 22-09-96! 
Juristul Victor Panţîru îţi va 
răspunde la orice întrebare în 
pagina ACTIV.

Activ  Pagină antitortură, editată de Asociaţia Presei Independente (API)
ediţia nr. 3

” Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe 
fizice sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus 
la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau 
degradante.”Articolul 4 din Codul Penal al Republicii Moldova

Această publicaţie a fost tipărită în cadrul Programului de Granturi Mici 2009 al proiectului “Prevenirea torturii”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 
Opiniile exprimate în această publicaţie nu reflectă necesar punctul de vedere al Uniunii Europene şi al Naţiunilor Unite, inclusiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. 

Proiectul „Prevenirea torturii”, str. Sfatul Ţării 16, of. 3, Chişinău, MD 2012, R. Moldova, tel./fax: (022) 24 50 79, www.undp.md 

Minorul M.V. a fost reţinut de poli-
ţişti în iulie 2009, fiind audiat fără 
a i se explica drepturile şi în lipsa 
avocatului, reprezentantului legal 
sau a pedagogului/psihologului. 
Băiatul susţine că a fost bătut de 
poliţişti până şi-a pierdut cunoştin-
ţa, trezindu-se în stradă a doua zi. 
Expertiza medico-legală a stabilit 
că adolescentul a suferit fracturi 
ale coastelor. Mama minorului a 
depus o plângere la procuratură, 
cerând explicaţii privind reţinerea 
fiului său şi solicitând anchetarea 
poliţiştilor care l-au torturat. Vă-
zând că răspunsul întârzie, femeia 
a telefonat la „linia verde” a Cen-
trului pentru Drepturile Omului. 

Avocatul parlamentar responsabil de 
activitatea Mecanismului Naţional de 
Prevenire a Torturii, Anatolie Muntea-
nu, a documentat cazul, intervenind cu 
demersuri către procuratură să fie înce-
pută urmărirea penală pe numele poli-
ţiştilor care se fac vinovaţi de aplicarea 
relelor tratamente faţă de minor. Procu-
ratura a admis cererea ombudsmanului 
şi a dispus începerea urmăririi penale. 

Exemplul de mai sus ilustrează eloc-
vent cum Mecanismul Naţional de Pre-
venire a Torturii contribuie la preveni-
rea torturii. În iulie 2007, Parlamentul 
a modificat Legea cu privire la avocaţii 
parlamentari, instituind Mecanismul 
Naţional de Prevenire a Torturii în con-
formitate cu prevederile Protocolului 
Opţional al Convenţiei ONU împo-
triva torturii. Ulterior, Centrul pentru 
Drepturile Omului a creat un Consiliu 
Consultativ pentru a acorda consultanţă 
şi asistenţă avocaţilor parlamentari în 
exercitarea atribuţiilor lor în prevenirea 
torturii. Mecanismul are un şir de atri-
buţii, principala fiind instituirea unui 
sistem de vizite cu scopul de a examina 
în mod regulat tratamentul aplicat per-
soanelor private de libertate în locurile 
de detenţie în instituţiile penitenciare, 
comisariatelor de poliţie, izolatoarelor 
de detenţie provizorie, unităţilor mi-
litare, centrelor de plasament al imi-
granţilor sau al solicitanţilor de azil, in-
stituţiilor care acordă asistenţă socială, 
medicală sau psihiatrică, şcoli speciale 
pentru minori cu devieri de comporta-
ment. Avocatul parlamentar şi membrii 
Consiliului Consultativ sunt în drept 
să aleagă locurile pe care doresc să le 
viziteze inopinat şi persoanele cu care 
doresc să aibă întrevederi, având acces 
la toate informaţiile, documentele şi 
materialele necesare pentru exercitarea 
atribuţiilor lor, precum şi la orice infor-
maţie privind tratamentul şi condiţiile 

de detenţie ale persoanelor private de 
libertate. Mai mult, ei au dreptul de a fi 
informaţi rapid atunci când se constată 
că un deţinut a fost supus torturii, tra-
tamentelor inumane, degradante etc. şi 
despre cazurile de moarte violentă în 
instituţiile de detenţie. Avocatul parla-
mentar şi membrii Consiliului Consul-
tativ pot sesiza instituţiile de stat pentru 
a efectua investigaţii de expertiză şi de 
a pregăti rapoarte pe anumite subiecte, 
fiind în drept să fie informaţi, în termeni 
legali sau mai rapid, cu privire la măsu-
rile luate de autorităţile competente ca 
urmare a sesizărilor şi recomandărilor 
lor etc. 

6027 de sesizări

Pe parcursul anului 2009, avocatul 
parlamentar împreună cu colaborato-
rii Centrului pentru Drepturile Omu-
lui şi membrii Consiliului Consultativ 
au efectuat în repetate rânduri vizite 
preventive la instituţiile subordonate 
Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 
Ministerului Justiţiei (MJ), Ministeru-
lui Sănătăţii (MS) şi Ministerului Pro-
tecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, iar 
concluziile au fost incluse în Raportul 
cu privire la activitatea Mecanismu-
lui Naţional de Prevenire a Torturii. 
În raport se menţionează că organele 
procuraturii au examinat în anul tre-
cut 6027 de sesizări privind pretinse 
acte de tortură, tratament inuman 
şi degradant. Numărul plângerilor a 
crescut considerabil comparativ cu 
ultimii patru ani (2005 – 1155 sesi-
zări, 2006 – 1386 sesizări, 2007 – 1289 
sesizări, 2008 – 1075 sesizări). Eve-
nimentele din aprilie 2009 au scos în 
evidenţă fenomenul torturii şi necesi-

tatea întreprinderii acţiunilor prompte 
şi definitive în eradicarea torturii. În 
această perioadă, avocaţii parlamen-
tari au vizitat comisariatele de poliţie 
şi Penitenciarul nr. 13 şi au discutat cu 
247 de persoane reţinute sau arestate 
preventiv în urma protestelor din 7 
aprilie 2009. 

Ulterior, avocatul parlamentar a ex-
pediat Procuraturii Generale (PG) lista 
persoanelor reţinute care în ziua tran-
sferului în Instituţia penitenciară nr.13 
din Chişinău aveau leziuni corporale 
(fixate şi de medicii penitenciarului), 
cerând să stabilească circumstanţele 
în care persoanele au fost maltratate 
şi să identifice şi pedepsească vinova-
ţii. Anatolie Munteanu a mai solicitat 
PG să investigheze obiectiv cazurile de 
deces a trei tineri. În baza actelor de 
reacţionare a avocaţilor parlamentari 
în urma evenimentelor din 7 aprilie 
2009, organele procuraturii au dispus 
pornirea urmăririi penale în 14 cazuri. 

Pe de altă parte, MAI a fost infor-
mat despre carenţele constatate în 
cadrul vizitelor preventive, cum ar fi 
neefectuarea adecvată a examenului 
medical a persoanelor plasate în cus-
todia poliţiei, neacordarea asistenţei 
medicale corespunzătoare acestora 
pe parcursul detenţiei, completarea 
defectuoasă a registrelor, condiţiile 
neadecvate de detenţie etc. S-a mai 
constatat că condiţiile din izolatoarele 
de detenţie preventivă din cadrul co-
misariatelor de poliţie nu întotdeauna 
corespund cerinţelor necesare. În une-
le izolatoare din R. Moldova, celulele 
sunt de dimensiuni mici şi acoperite cu 
gratii metalice dublate de o sită metali-
că măruntă care limitează considerabil 
accesul luminii naturale în celule, fără 

ventilare şi încălzire corespunzătoare. 
Avocatul parlamentar şi membrii 

Consiliului Consultativ recomandă 
autorităţilor R. Moldova să transfere 
izolatoarele de detenţie preventivă din 
subordinea MAI în subordinea MJ şi 
să creeze condiţii adecvate de deten-
ţie în penitenciare. Aşa R. Moldova 
își va asuma angajamentele asumate 
prin Protocolul Opţional al Convenţi-
ei ONU împotriva torturii și va evita 
eventualele condamnări la CEDO.

„Proteste” în penitenciare

Situaţia pare a fi mai bună în cadrul 
instituţiilor subordonate MJ. Avocatul 
parlamentar a constatat că în 2009 con-
diţiile de detenţie în unele penitenciare 
au fost puţin îmbunătăţite. Cu toate 
acestea nu sunt realizate prevederile 
Concepţiei reformării sistemului peni-
tenciar, care prevede că în anul trecut 
urma să înceapă construcţia a două 
case de arest moderne, ceea ce nu s-a 
întâmplat din lipsa de resurse financi-
are. Condiţiile de detenţie în peniten-
ciare nu corespund cu rigorile şi stan-
dardele europene, iar deţinuţii nu evită 
să-şi afişeze nemulţumirea. De exem-
plu, comparativ cu anii precedenţi, în 
2009 s-a majorat considerabil numărul 
cazurilor de declarare a grevei foamei 
şi cazurilor de automutilare la deţinuţi 
– 473 şi, respectiv, 992 de cazuri. 

Anatolie Munteanu ne-a asigurat 
că Centrul pentru Drepturile Omului 
continuă să întreprindă toate măsurile 
necesare, în limita competenţei sale, 
pentru a asigura respectarea drepturi-
lor constituţionale ale cetăţenilor.

Diana LUNGU

Ombudsmanul anatOlie munteanu şi reprezentanţii societăţii civile în vizită la Penitenciarul nr.13 din Chişinău în timpul unui training

Sfatul JuristuluiTortura în vizorul ombudsmanului şi societăţii civile
În anul trecut organele procuraturii au examinat 6027 de sesizări privind pretinse acte de tortură, tratament inuman şi degradant

Întrebare: Sunt pensionară, 
dar lucrez  în continuare în şcoa-
lă. Are dreptul directorul şcolii 
să mă disponibilizeze doar pen-
tru că sunt pensionară şi să adu-
că în locul meu pe altcineva?

Eugenia Boronciuc, Făleşti

 Răspuns: Directorul şcolii 
nu are dreptul să vă concedieze 
decât dacă au loc schimbări în 
statele de personal. Motivul că 
sunteţi pensionară nu este te-
mei pentru a vă disponibiliza. Iar 
dacă în locul dvs. va fi angajată 
o alta persoană, atunci se va co-
mite o încălcare şi aveţi dreptul 
şi temeiuri să atacaţi decizia în 
instanţă. Răspunsul este vala-
bil dacă aveţi contract pentru o 
perioadă nedeterminată. Dacă 
aveţi contract pentru o perioadă 
determinată, atunci până la ex-
pirarea contractului nu puteţi fi 
disponibilizată.

Întrebare: Dacă sunt citat la 
poliţie sau procuratură verbal, 
nu în scris, sunt obligat sa mă 
prezint?

Ion Tudor, or. Chişinău

 Răspuns: Citaţia la poliţie 
sau la procuratură trebuie să fie 
doar în formă scrisă or cetăţea-
nul trebuie să ştie în calitate de 
ce este chemat în faţa organelor 
de drept. Desigur, în practică, 
poliţiştii sau procurorii folosesc 
citarea telefonică şi o consideră o 
normalitate.

În lege este prevăzută citarea 
telefonică, dar această procedură 
este acceptabilă în cazul în care 
vorbim despre o citaţie repetată 
a uneia şi aceeaşi persoană, care 
deja se cunoaşte cu procurorul 
sau poliţistul cu care discută la 
telefon. Dar de principiu, per-
soana dacă este citată verbal, are 
tot dreptul de a ignora citarea re-
spectivă.

„Linia verde” este susţinută de proiectul „Prevenirea torturii”, finanţat de 
Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare.

Ţi s-au încălcat drepturile? 
Ai fost supus torturii 

sau unor tratamente sau pedepse inumane 
în instituţiile de detenţie din R. Moldova? 

Sună, între orele 8.00-20.00, la „linia verde” 
a Centrului pentru Drepturile Omului 

0-8001-2222!

Proiectul are drept scop promo-
varea şi respectarea drepturilor omu-
lui, în special a interdicţiei torturii, 
fiind realizat în cadrul Programului 
de Granturi Mici 2009 al proiectului 
“Prevenirea torturii”, finanţat de Uni-
unea Europeană şi co-finanţat şi im-
plementat de Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare.

În acest sens, în incinta Bibliotecii 

Publice de Drept este susţinută o ex-
poziţie publică până la 15 iulie, ce ofe-
ră acces gratuit la hotărâri şi decizii 
CEDO împotriva Moldovei pe art. 3 
„Interzicerea torturii” din Convenţia 
pentru Apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor Fundamentale, alte 
instrumente internaţionale şi naţio-
nale.

De asemenea, utilizatorii pot ob-
ţine cu titlu gratuit, atât în cadrul 
Bibliotecii Publice de Drept, cât şi în 
cele cinci biblioteci-filiale ale Biblio-
tecii Municipale B.P.Hasdeu - Tran-
silvania, Ovidius, Ştefan cel Mare, 
Târgovişte şi Tîrgu-Mureş - materiale 
elaborate de către organizaţiile şi in-
stituţiile active în domeniul prevenirii 
şi combaterii torturii.

Tot în cadrul programului a fost 
elaborat portalul juridic www.stop-
tortura.dejure.md care este dedicat 
exclusiv proiectului. Utilizatorii pot 
accesa oricând informaţii actualizate 
despre activităţile, evenimentele şi 
noutăţi despre proiect, precum şi alte 
resurse utile şi relevante despre inter-
dicţia torturii.

În cadrul proiectului au loc şi lec-
ţii publice susţinute de experţi în do-
meniu, următoarea fiind preconizată 
pentru sfârşitul lunii mai, în cadrul 
căreia vor fi abordate aspecte ale ca-
zurilor de tortură, ce drepturi ai dacă 
eşti supus torturii, unde să te adresezi 
sau cum să scrii o cerere la CEDO.

Diana LUNGU

Ce faci când ţi se încalcă un drept 
sau când eşti torturat? Unde să te 
adresezi sau cum să scrii o cerere 
către organele de drept? Răspunsu-
rile la aceste întrebări le găseşti la 
Biblioteca Publică de Drept care în 
parteneriat cu Asociaţia „Iniţiativa 
pentru o Nouă Europă” implemen-
tează proiectul „Stop tortura!”

“Stop tortura!” – expoziţie publică unde înveţi cum să-ţi aperi drepturile


