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” Provocarea, în mod intenţionat, a unei dureri sau suferinţe puternice (...) cu bună ştiinţă 
asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitând de starea de neputinţă cunoscută 
sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic 
ori altui factor se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”Articolul 3091 (3) din Codul Penal al R. 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 

„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!

Preşedintele Mecanismului Naţional 
de Prevenire a Torturii este ombud-
smanul Anatolie Munteanu, direc-
torul Centrului pentru Drepturile 
Omului.
Membrii Consiliului consultativ care 
activează în prezent:
1. Gheorghe Cuţitaru – medic, pen-

sionar al sistemului penitenciar, 
ex-şef al Spitalului republican de 

profil larg;
2. Veaceslav Ursu – pensionar MAI, 

vicepreşedinte al Organizaţiei Sin-
dicale primare Bender a colabora-
torilor organelor de forţă;

3. Serghei Ostaf – director al Cen-
trului de Resurse al Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Drep-
turile Omului;

4. Vanu Jereghi – director executiv 
al Institutului pentru Drepturile 
Omului din Moldova;

5. Nicolae Rădiţă – preşedinte al 
Centrului Naţional al Romilor. 

În iulie 2007, Parlamentul a modificat Legea cu privire la 
avocaţii parlamentari, instituind Mecanismul Naţional de 
Prevenire a Torturii în conformitate cu prevederile Protoco-
lului Opţional al Convenţiei ONU împotriva torturii. Ulte-
rior, Centrul pentru Drepturile Omului a creat un Consiliu 
consultativ pentru a acorda consultanţă şi asistenţă avocaţi-
lor parlamentari în exercitarea atribuţiilor lor în prevenirea 

torturii. Mecanismul are un şir de atribuţii, principala fiind 
inspectarea instituţiilor penitenciare, comisariatelor de poli-
ţie şi locurilor de detenţie din cadrul acestora, izolatoarelor 
de detenţie provizorie, unităţilor militare, centrelor de plasa-
ment al imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, instituţiilor 
care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, şcoli 
speciale pentru minori cu devieri de comportament.

Ce este Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii?

Membrii Consiliului consultativ pot fi contactaţi la numerele de telefon: 
068056294, 068060241, 068055932, 068060366 

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.

În R. Moldova martorii 
care au asistat la cazuri de 
tortură sunt protejaţi prin 
lege. Statul este obligat 
să le asigure, la solicitare, 
protecţie urgentă sau 
de asistenţă. Martorii 
pot beneficia de pază, 
schimbarea identităţii 
sau a domiciliului numai 
dacă se adresează în scris 
la procuratură. După ce 
este examinată gravitatea 
cazului, procurorul poate 
cere Direcţiei protecţia 
martorilor din cadrul 
Ministerului Afacerilor de 
Interne (MAI) să protejeze 
martorul. 

„Deşi legislaţia privind pro-
tecţia martorilor a fost modi-
ficată în 2008 în conformitate 
cu normele europene, numărul 
persoanelor care solicită protec-
ţia statului este mic”, ne spune 
Serghei Nedelkov, colonel, şef-
adjunct al Direcţiei protecţia 
martorilor din cadrul MAI.

Prima solicitare de acordare 
a protecţiei a fost înregistrată 
în 2000 când statul încă nu avea 
experienţă la acest capitol. Cele 
mai multe solicitări de protecţie 
sunt în dosarele de omor, viol, 
trafic de fiinţe umane. În cazuri 
de tortură martorii sunt mai re-
ticenţi. În 2010 au fost emise 11 
hotărâri de aplicare a măsurilor 
de protecţie a persoanelor care 
se află în detenţie. În baza lor a 
fost asigurată protecţia a 17 per-
soane. Majoritatea au furnizat 
informaţii cu privire la cazuri 
de tortură, ne spune Serghei 
Nedelkov. 

Din afara penitenciarilor sau 
izolatoarelor astfel de solicitări 
nu se înregistrează. Avocatul 
Veaceslav Ţurcan susţine că 
martorii în cazurile de tortură 
evită să solicite protecţia statu-
lui, în special în cazurile în care 
tortura este aplicată tot de către 
poliţişti. „De multe ori, poliţiştii 
presează martorii pentru a scă-
pa de puşcărie. Este o aberaţie 
că paza este asigurată de poliţie. 
Pentru asta ar trebui organizată 
o subdiviziune independentă, 
separată de MAI”, explică Vea-
ceslav Ţurcan, coordonator de 
program la Amnesty Internati-

onal Moldova „Avocaţii şi Drep-
turile Omului”.

Potrivit legislaţiei, pentru 
ca o persoană să beneficieze de 
protecţia statului, ea urmează să 
încheie un contract cu organele 
abilitate, iar datele persoanei de-
vin secretizate imediat. Până şi 
adresa persoanei este ţinută în 
secret.

„Martor poate fi şi colabora-
torul de poliţie. Este clar că între 
ei, poliţiştii sunt solidari şi nu 
dau declaraţii împotriva colegi-
lor, deşi codul de etică îi obligă”, 
susţine Ţurcan.

Martori ascunşi 
de poliţie 

În cazul omorului lui Valeriu 
Boboc, Amnesty International 
Moldova  şi Institutul pentru 
Drepturile Omului din Moldova 
au fost nevoiţi să asigure protec-
ţia martorilor. „Unele persoane 
au văzut cum era bătut Valeriu 
Boboc, telefonul lor însă era as-
cultat. E un paradox, în loc să 
aşteptăm un sprijin din partea 
colaboratorilor MAI, noi eram 
obligaţi să ascundem martorii 
de organele de drept, pentru că 
poliţia făcea presiuni asupra lor. 

Acest dosar demonstrează că 
sistemul nu funcţionează corect, 
iar martorii nu sunt protejaţi co-
respunzător. În asemenea cazuri 
unica soluţie este adresarea la 
Curtea Europeană pentru Drep-
turile Omului”, susţine Veaceslav 
Ţurcan.

Martorii – probe 
în dosare

Martorii sunt persoane che-
ie într-un proces de judecată şi 
devin probe în cazul dosarelor 
penale. Din acest motiv, identi-
ficarea şi interogarea martorilor 
este o măsură obligatorie, care 
nu întotdeauna este respectată. 

„Din experienţa mea nicio-
dată martorii nu au fost intero-
gaţi în regim de urgenţă de către 
procurori. De exemplu, în dosa-
rul lui Sergiu Gurgurov versus 
R. Moldova, un tânăr care a fost 
torturat în 2005 în timp ce se afla 
în custodia poliţiei, am indicat 
Curţii Europene pentru Drep-
turile Omului martorii care au 
fost cu el într-o celulă şi nimeni 
dintre ei nu au fost interogaţi. 
Numai după ce m-am adresat la 
CEDO procurorii m-au chemat 
şi au fost interogaţi martorii, 

ceea ce trebuia să se facă cu trei 
ani înainte”, mai spune avocatul.

Deşi legea cu privire la pro-
tecţia martorilor a fost modifi-
cată de mai multe ori, Serghei 
Nedelkov susţine că aceasta ar 
mai trebui îmbunătăţită. Cât 
priveşte martorii din instituţiile 
de detenţie, s-au făcut propuneri 
pentru a reduce pedeapsa cu 
2/3 pentru deţinuţii care depun 
mărturii. 

În acelaşi timp, avocatul Vea-
ceslav Ţurcan este de părere că 
protecţia martorilor trebuie să 
fie asigurată de o altă instituţie, 
independentă de Ministerul de 
Interne.

Buchea legii

În legislaţia R. Moldova sunt 
stipulate măsuri de protecţie, 
măsuri urgente şi măsuri de 
asistenţă, care pot fi aplicate şi 
în cumul. 

Măsurile urgente: măsuri 
simple de protecţie, cum ar fi, 
asigurarea pazei, locuinţei, re-
şedinţei ori a bunurilor, supra-
vegherea prin mijloace audio/vi-
deo, plasarea persoanei într-un 
loc sigur pe termen scurt sau o 
perioadă mai îndelungată, pro-
tejarea deplasărilor, instalarea 
tehnicii speciale de semnalizare. 
Aceste măsuri pot fi aplicate nu 
doar de direcţia protecţie mar-
tori, dar şi de către procuratură. 

Măsurile de protecţie: se re-
feră la protecţia identităţii marto-
rilor: audierea cu aplicarea unor 
modalităţi speciale, vocea dis-
torsionată, imaginea acoperită, 
schimbarea identităţii sau a înfă-
ţişării, (pot fi schimbate atât date-
le de identitate din buletinului şi 
paşaport, dar şi a certificatului de 
naştere), instalarea unui sistem 
de alarmă la domiciliu, schimba-
rea numărului telefonului, asigu-
rarea protecţiei bunurilor. 

Măsuri de asistenţă: integra-
rea într-un alt mediu social (altă 
localitate din ţară sau din afară), 
recalificarea profesională, asigu-
rarea unui venit până la găsirea 
unui loc de muncă, asistenţă la 
obţinerea unei noi profesii, asis-
tenţă medicală, juridică, psiho-
logică etc.

Diana LUNGU

Sfatul JuristuluiCum sunt protejaţi martorii 
în cazurile de tortură

Întrebare: În anul 2004 am cumpărat jumătate de 
casă. Recent, proprietarul celeilalte jumătăţi de imobil 
ne ameninţă cu judecata pe motiv că nu i s-a propus mai 
întâi lui să procure jumătatea de casă pe care am cum-
părat-o noi. Sunt legale pretenţiile vecinului?

Olga Mamedov, Ungheni

Răspuns: Pretenţiile vecinului dvs. sunt legale, dar tar-
dive, adică dvs. în calitate de proprietar al apartamentului 
puteţi şi trebuie, în cazul în care ajungeţi în judecată, să in-
vocaţi expirarea termenului de prescripţie, care este de trei 
ani. Cu alte cuvinte, vecinul dvs. ar fi avut şanse să anuleze 
contractul de vânzare-cumpărare, doar în termen de trei 
ani de la semnarea lui, adică până în anul 2008. 

Întrebare: M-am căsătorit şi am un copil de nouă 
luni. Soţul m-a lăsat pe când copilul avea două luni şi 
nu vrea să-mi plătească pensia alimentară. În urma 
deciziei instanţei de judecată din 19 februarie 2010 
în lunile februarie-aprilie am primit 1900 de lei, după 
care - nimic. Cum pot să-l oblig pe soţul meu să achite 
pensia alimentară?

Elena Usturo, Soroca

Răspuns: În situaţia în care soţul dvs. se eschivează de 
la plata unei sume de bani (pensia alimentară), el poate fi 
obligat s-o achite doar de executorii judecătoreşti. În con-
secinţă, dvs. trebuie să vă adresaţi la Oficiul de executare 
din Soroca cu o cerere de a se intenta procedura de exe-
cutare silită. Numai aşa vor putea fi întreprinse toate mă-
surile legale de a-l determina pe fostul soţ să vă plătească 
pensia alimentară.  

Întrebare: Sunt invalid de gradul II din copilărie. 
Care este pensia minimă pentru invaliditate care mi se 
cuvine?

Ion Cotovici, Hruşova, Criuleni

Răspuns: În situaţia în care o persoană este invalid de 
gradul II, pensia minimă pentru invaliditate este de 242,61 
lei.

Întrebare: Pot fi luaţi la evidenţa Oficiului forţei de 
muncă deţinătorii cotelor de teren? 

Andrei Novac, Râşcani

Răspuns: În conformitate cu prevederile Hotărârii Gu-
vernului nr. 862 din 14 iulie 2003 persoanele care deţineau 
cote de teren puteau fi luate la evidenţa Oficiului forţei de 
muncă. În prezent această hotărâre a fost modificată, iar 
persoanele care deţin cote de teren nu mai sunt luate la 
evidenţă. Un lucru este cert – până astăzi hotărârea nu a 
fost publicată, ce înseamnă că nu are efect juridic, dar re-
prezentanţii Oficiilor forţei de muncă oricum nu mai iau 
la evidenţă persoanele care sunt deţinătoare de cote de 
teren.

Martorii evenimentelor din 7 aprilie 2009, torturaţi, dar nu protejaţi de poliţie. 
Foto: europalibera.org


