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I. În conformitate cu prevederile Articolului 40 din Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile 

și Politice, precum și cu lista întrebărilor formulate anterior prezentării celui de-al treilea raport 

periodic al Republicii Moldova (CCPR/C/MDA/3), acest raport privind acțiunile întreprinse de 

Republica Moldova în aplicarea Pactului și progresele realizate în perioada Octombrie 2009 – 

Septembrie 2013 este prezentat Comitetului pentru Drepturile Omului. Republica Moldova a ratificat 

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la 28 iunie 1990, prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 217-XII, în vigoare din 26 aprilie 1993. 

  

Prezentul raport a fost elaborat de către Ministerul Justiției, cu susținerea specialiștilor din cadrul  

ministerelor și autorităților publice centrale. În afară de consultărilor inter-ministeriale, în vederea 

asigurării principiului participativ, proiectul de raport a fost plasat pe site-ul www.justice.gov.md. 

 

În conformitate cu legislația națională, al treilea Raport Periodic a fost aprobat de către Comisia 

Națională pentru elaborarea rapoartele inițiale și periodice privind implementarea convențiilor 

internaționale la care Republica Moldova este parte. 

 

 

II.  Informaţii generale privind situaţia drepturilor omului la nivel 

naţional, inclusiv măsurile recente şi evoluţiile înregistrate vizând 

implementarea Pactului. 
 

1. Cel mai important progres înregistrat în perioada de raportare, a fost adoptarea celui de-al doilea 

PNADO pentru perioada 2011-2014, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 90 din 12 mai 2011.  

 

Acesta reprezintă continuitatea politicii anterioare cu accente preponderente asupra aderării la 

instrumente internaţionale în domeniul drepturilor omului; ajustării legislaţiei naţionale la standardele 

internaţionale; asigurării accesului liber la justiţie; perfecţionării mecanismelor naţionale de apărare a 

drepturilor omului; asigurării apărării eficiente a drepturilor politice, civile, economice, sociale şi 

culturale; consolidării protecţiei minorităţilor naţionale şi grupurilor etnice, precum şi a categoriilor 

de populaţie aflate în dificultate, fie datorită vârstei, dependenţei sociale sau a altor împrejurări 

(minori, deţinuţi, migranţi); precum şi sporirii nivelului de pregătire profesională, morală şi 

disciplinară a cetăţenilor în domeniul drepturilor omului. 

 

În contextul reformelor întreprinse în materia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale este 

relevant de a consemna, în calitate de evoluţie importantă angajarea RM în exerciţiul Evaluării 

Periodice Universale, care a contribuit semnificativ la estimarea printr-o abordare globală şi 

coordonată a situaţiei drepturilor omului din ţară sub aspectul implementării standardelor 

internaţionale în domeniu.  

 

Prin urmare, remarcăm că în rezultatul examinării minuţioase a tuturor recomandărilor recepţionate în 

rezultatul exerciţiului respectiv, a demarat un amplu proces de revizuire a PNADO, implicând toate 

autorităţile  naţionale, pentru a prezenta lista acţiunilor planificate în vederea implementării 

corespunzătoare a tuturor  recomandărilor.  

 

Acest exerciţiu a generat, la nivel naţional, modificarea PNADO. Astfel, la 27 decembrie 2012, 

Parlamentul a adoptat versiunea modificată a Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului, acesta fiind completat cu noi capitole, cum ar fi: 1) Prevenirea şi combaterea discriminării; 2) 

Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie; 3) Drepturile apatrizilor, migranţilor, refugiaţilor şi 

solicitanţilor de azil. Versiunea amendată a PNADO prezintă o imagine de ansamblu a situaţiei 

actuale a drepturilor omului, punând accentul pe aspecte vulnerabile, totodată, venind cu soluţii 

pentru îmbunătăţirea acesteia astfel încât schimbările pozitive să fie vizibile. 

 

În perioada ce a urmat susţinerii celui de-al II raport periodic, Republica Moldova a atins rezultate 

însemnate în domeniul protecţiei drepturilor omului prin ratificarea mai multor instrumente 
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internaţionale şi regionale din domeniul drepturilor omului, acordând atenţie sporită consolidării 

legislative a acestor drepturi. Printre care: 

 

1. Convenţia privind statutul apatrizilor (Legea nr. 275 din  27.12.2011); 

2. Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie (Legea nr. 252  

din  08.12.2011); 

3. Statutului Curţii Penale Internaţionale, în vigoare din 1 ianuarie 2011 (Legea  nr. 212 din 

09.09.2010); 

4. Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Legea 166 din  09.07.2010); 

5. Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Legea nr. 6 din 2 februarie 

2009); 

6. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea pentru formularea declaraţiei în baza art. 14 

al Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (Legea nr. 311 

din 26.12.2012 publicată în Monitorul Oficial al MD data de 08.02.2013). Prin această 

declaraţie, MD recunoaşte competenţa Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării 

Rasiale de a primi şi examina comunicări de la indivizi şi grupuri de indivizi care se află sub 

jurisdicţia Republicii Moldova şi pretind a fi victime ale unei încălcări din partea autorităţilor 

MD a unor drepturi în Convenţie.  

7. Protocolul adiţional la Convenţia Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor faţă de 

prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi 

fluxul transfrontalier al datelor 

8. Protocolului adiţional la Convenţia europeană privind drepturile omului şi biomedicina    

vizând testele genetice în scopuri medicale Legea nr.271 din 30 noiembrie 2012 

9. Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a 

abuzurilor sexuale, încheiată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 (Legea nr. 263 din  

19.12.2011). 

 

La capitolul legislaţiei şi practicii anti-discriminare menţionăm că, în urma unui proces îndelungat, 

urmărind promovarea egalităţii în drepturi a tuturor persoanelor indiferent de criteriu, la data de 05 

mai 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 121 privind asigurarea egalităţii de 

şanse, în vigoare din data 01 ianuarie 2013. Mai mult ca atât, la data de 21 decembrie 2012 

Parlamentul a adoptat Legea nr.289 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, iar la data de 26 decembrie 2012 a fost adoptată 

Legea nr. 306 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prin care au fost introduse 

modificări în vederea incriminării contravenţionale şi penale a unor fapte discriminatorii. 

 

La 29 decembrie 2012 Parlamentul a adoptat Hotărârea nr. 266 privind constituirea Comisiei speciale 

de organizare şi desfăşurare a concursului public pentru selectarea  candidaţilor la funcţia de membru 

al Consiliului. In iunie 2013 a fost încheiată procedura de selectare a celor 5 membri ai consiliului, 

astfel, acesta devenind funcţional. 

 

La capitolul reforma justiţiei, menţionăm, că actualmente, reformarea sistemului judiciar al 

Republicii Moldova este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu Strategia de Reformă a 

Sectorului Justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011. 

Aceasta din urmă reprezintă documentul de politici primordial care stabileşte vectorul abordat de 

către Republica Moldova, pentru perioada vizată (anii 2011-2016), în materie de dezvoltare durabilă 

a sectorului justiţiei, per ansamblu, precum şi a sistemului judiciar, ca unul dintre domeniile de 

intervenţie, prin acţiuni realiste şi concrete. Strategia este structurată în 7 piloni, iar unul dintre ei 

vizează  respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei.  

 

Drept continuitate logică a aprobării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016, în vederea implementării acesteia, la 16 februarie 2012, prin Hotărârea nr. 6, Parlamentul a 

aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2016. Planul de acţiuni transformă Strategia într-un instrument uşor aplicabil, cu o 

planificare clară a acţiunilor, o detaliere a consecutivităţii acestora, dar şi a elucidării fondurilor 

bugetare şi extrabugetare care trebuie planificate, folosite şi/sau atrase în acest scop. 



 

2 -3  

Urmare a susţinerii de către delegaţia Republicii Moldova, în perioada 13-14 noiembrie 2009 a celui 

de-al doilea raport periodic privind implementarea Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile 

şi politice, Ministerul Justiţiei, a creat un banner special ―Implementarea Pactului Internaţional cu 

privire la drepturile civile şi politice‖ pe site-ul oficial al MJ, www.justice.gov.md, unde a fost plasat 

atât textul  Pactului, cele II rapoarte periodice cât şi Observaţiilor finale ale Comitetului ONU pentru 

Drepturile Omului.  

 

De asemenea, cu scopul de a spori atenţia tuturor instituţiilor direct responsabile de implementarea 

recomandărilor Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, prin Hotărârea Comisiei Naţionale 

pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, adoptată în cadrul şedinţei a IX-a din 15 februarie 2010, s-a decis 

elaborarea unui Plan de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comitetului ONU. 

 

Astfel, Ministerului Justiţiei, în calitatea sa de autoritate naţională responsabilă de coordonarea şi 

elaborarea rapoartelor ce vizează implementarea Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile 

şi politice, a demarat un proces amplu de elaborarea a unui astfel de document care reflectă un cadru 

special de cooperare, prin care structurile guvernamentale îşi îndeplinesc obligaţiile privind protecţia 

şi promovarea drepturilor omului şi îşi coordonează eforturile în parteneriat strategic cu societatea 

civilă, precum şi cu alţi actori activi în acest domeniu. 

 

Scopul Planului constă în asigurarea abordării sistemice a implimentarării prevederilor Pactului 

precum şi în asigurarea respectării drepturilor omului, în lumina recomandărilor Comitetului vizavi 

de implementarea acestuia. Planul are drept obiectiv general implementarea deplina şi conformă a 

tuturor recomandărilor, precum şi implicarea activă a tututor autorităţilor naţionale vizate la 

implimentarea Pactului. 

 

Astfel, acesta este orientat spre realizarea următoarelor obiective specifice: 

 Ajustarea cadrului normativ în vederea prevenirii şi combaterii discriminării în toate 

domeniile 

 Asigurarea dreptului  la libertatea de asociere 

 Instituirea unui mecanism funcţional de aplicare şi invocare în faţa instanţelor de judecată a 

prevederilor Pactului cu privire la drepturile civile şi politice 

 Consolidarea mecanismului naţional de prevenire a torturii (MNPT) şi Asigurarea 

independenţei şi eficienţii activităţii Avocaţilor Parlamentari 

 Investigarea  evenimentelor din aprilie 2009 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie 

 Sporirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală acordată persoanelor deţinute 

 Revizuirea întregului cadru legislativ, în vederea eliminării prevederilor discriminatorii care 

ţin de HIV/SIDA. Sporirea conştientizării societăţii cu privire la HIV/SIDA. 

 Fortificarea implementării legilor şi politicilor cu privire la traficul de fiinţe umane 

 Consolidarea cadrului legal şi celui de politici existent pentru a asigura egalitatea de gen 

 Eliminarea tuturor formelor discriminatorii faţă de romi prin elaborarea documentelor de 

politici pe acest segment. 

 Prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

 Instruirea eficientă a profesioniştilor implicaţi în sistemul Justiţiei Juvenile 
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III. Follow-up la recomandările anterioare precum şi comentariile 

oferite de către Stat. 
4.  

În partea ce ţine de reabilitarea victimelor care au avut de suferit din urma demonstraţiilor din aprilie 

2009, prin oferirea de compensaţii adecvate, menţionăm că la 15 aprilie 2010, prin dispoziţia Prim-

ministrului Dl. Vladimir Filat, a fost creată Comisia specială pentru identificarea persoanelor civile şi 

a poliţiştilor care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, pentru coordonarea şi 

elaborarea acţiunilor necesare pentru ajutorarea acestora. Comisia a fost prezidată de Ministrul 

Justiţiei, iar în componenţa ei au intrat reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii, Ministerului 

Educaţiei, Ministerului Finanţelor şi Asociaţiei Obşteşti „Institutul pentru Drepturile Omului din 

Moldova‖. 

 

În scopul identificării victimelor evenimentelor din 7 aprilie 2009, Comisia a lansat un apel public 

către persoanele civile şi poliţiştii care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 să 

prezinte pentru examinare solicitări scrise Comisiei guvernamentale, însoţite de acte doveditoare, 

până la 1 iunie 2010, pentru a beneficia, proporţional prejudiciului cauzat, de înlesniri şi compensaţii 

financiare, şi, după caz, de alte măsuri de reabilitare acordate de Guvernul Republicii Moldova. În 

acelaşi timp, a fost examinată informaţia pusă la dispoziţie de autorităţi şi de organizaţii 

neguvernamentale. 

 

În rezultatul analizei informaţiei obţinute, la 15 septembrie 2010 Comisia şi-a finalizat lucrările şi a 

înaintat Cabinetului de miniştri spre examinare un set de acţiuni pentru a susţine persoanele civile şi 

poliţiştii care au suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. În particular, acestea se referă la 

alocarea unei indemnizaţii unice în cuantum ce urmează a fi stabilit de Guvern, acordarea asistenţei 

medicale necesare, alocarea bursei speciale de studii, acordarea asistenţei pentru eşalonarea sesiunii 

de restanţe, acordarea asistenţei pentru ridicarea restricţiilor la circulaţia peste hotare, alocarea 

spaţiilor adecvate pentru implementarea unui proiect de reabilitare psihologică, organizarea 

serviciilor de reabilitare sanatorială pentru persoanele civile şi poliţiştii care au avut de suferit în 

urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. 

 

 

Urmare a propunerilor înaintate, s-a dispus Ministerului Finanţelor să aloce din fondul de rezervă a 

Guvernului, mijloace financiare, în sumă de 222, 7 mii lei, fiind repartizate după cum urmează (H.G. 

nr. 956 din 22.10.2010): 

 

MMPSF – 144,2 mii lei, inclusiv 74, 2 pentru organizarea serviciilor de reabilitare sanatorială şi 70 

mii lei pentru acordarea îndemnizaţiei unice, în cuantum de 5 mii lei, persoanelor civile care au avut 

de suferit din urma evenimentelor din aprilie 2009 (14 persoane).  

Ministerului Educaţiei – 52 mii lei pentru acordarea unui suport financiar unic dl Damian Hîncu, în 

vederea repetării anului de studiu în Franţa, care a fost eşuat din cauza evenimentelor din aprilie. 

 

Ministerului Afacerilor Interne – 26, 5 mii lei pentru organizarea serviciilor de reabilitare sanatorială 

a colaboratorilor organelor de poliţiei care au avut de suferit din urma evenimentelor din aprilie 2009 

(5 persoane). 

 

De asemenea, menţionăm că în baza Hotărârii Guvernului nr. 67 din 2 februarie 2012, 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 

şi-a reluat activitatea şi va funcţiona cu statut permanent, până la identificarea şi despăgubirea 

tuturor celor care au avut de suferit în urma evenimentelor din aprilie 2009. 

 

În acest context,  subliniem că toate persoanele care se consideră lezate, pot depune cereri atât la 

adresa Ministerului Justiţiei, la secretariatul Comisiei, cât şi la sediile a două organizaţii 

neguvernamentale, reprezentanţii cărora fac parte din componenţa acesteia - Institutul pentru 



Drepturile Omului din Moldova şi Centrul pentru reabilitarea victimelor torturii "Memoria". 

Totodată, în scopul informării cetăţenilor, Comisia a lansat un apel public (preluat şi difuzat de către 

instituţiile de resort şi mass-media de circa 50 ori) adresat potenţialilor beneficiari, fiind încurajaţi să 

prezinte pentru examinare solicitări scrise Comisiei.  

 

De asemenea, în vederea asigurării transparenţei, pe pagina web a Ministerului Justiţiei a fost creată o 

pagina specială, destinată informării cetăţenilor despre competenţa Comisiei, documentele necesare 

pentru a fi recunoscut în calitate de victimă a evenimentelor din aprilie 2009, ghidul de completare a 

cererii, datele de contact ale Comisiei, precum şi o rubrică cu comunicatele de presă ale Comisiei. 

 

Astfel, întru realizarea atribuţiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 67 din 2 februarie 2012, 

Comisia s-a convocat în cinci şedinţe: 8 februarie, 24 februarie, 5 martie, 14 martie  şi respectiv 21 

martie 2012. În cadrul şedinţelor respective, Comisia a examinat informaţiile relevante prezentate de 

următoarele autorităţi: 

 

Direcţia Agent Guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei, a prezentat un raport despre cererile 

persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor 

din 7 aprilie 2009, comunicate Guvernului Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului. 

 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare a prezentat informaţii referitoare la persoanele care au fost 

deţinute în stare de arest în Penitenciarul nr.13-Chişinău, suspectate de săvârşirea infracţiunilor 

prevăzute de art.285 CP al RM „Dezordini în masă‖ şi art.187 „Jaful‖ Cod Penal în cadrul protestelor 

din 7 aprilie 2009. 

 

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat a prezentat în cadrul şedinţei Comisiei din 24 februarie 2012 

informaţii despre colaboratorii ce s-au adresat şi au beneficiat de ajutor medical în punctul medical al 

SPPS la 07.04.2009 (14 persoane), precum şi lista colaboratorilor SPPS (6 persoane) cărora le-au fost 

achitate indemnizaţii de asigurare de stat obligatorie pentru traume (în sumă totală de 131 560 lei). 

 

Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria‖ a prezentat lista victimelor protestelor 2009 

(133 persoane asistate) ce s-au adresat şi a au beneficiat de asistenţă. 

 

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat informaţii despre angajaţii subdiviziunilor MAI, cărora le-au 

fost cauzate traume grave în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi au fost examinaţi în 

instituţiile medicale ale MAI (53 persoane) şi lista colaboratorilor MAI care au solicitat ajutor 

medical la spitalul şi policlinica MAI cu începere din data de 07.04.2009, orele 12.00 până pe data 

23.04.2009, orele 16.00 (270 persoane). 

 

Ministerul Educaţiei a prezentat informaţii privind identificarea şi acordarea asistenţei studenţilor ce 

au avut de suferit în urma evenimentelor din aprilie 2009, generalizate în baza informaţiilor transmise 

de instituţiile de învăţământ superior. 

 

Departamentul de administrare judecătorească a prezentat informaţii generale în legătură cu dosarele 

examinate de instanţele judecătoreşti, ce ţin de persoanele civile şi colaboratorii organelor de drept ce 

au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, informaţie ce se actualizează în 

permanenţă luând în consideraţie volumul de muncă necesar pentru colectarea acestora de la 

instanţele de judecată din ţară. 

 

Ministerul Sănătăţii a prezentat lista persoanelor ce s-au adresat în IMSP din ţară, traumatismele 

cărora au legătură cauzală cu evenimentele ce s-au desfăşurat în mun. Chişinău la 7 aprilie 2009 

(circa 440 persoane). 

 

Prin urmare, în baza informaţiilor recepţionate, Comisia a elaborat şi aprobat Planul de acţiuni pentru 

ajutorarea persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma 



evenimentelor din 7 aprilie 2009, precum şi criteriile privind modalitatea / cuantumul indemnizaţiilor 

unice sau alte măsuri de reabilitare acordate. 

 

Potrivit Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.853 din 14.11.2012 cu privire la acordarea 

indemnizaţiilor unice persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în 

urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, a fost alocat din fondul de rezervă al Guvernului mijloace 

financiare pentru acordarea indemnizaţiilor unice.  Astfel, din 30 martie 2012 pînă la data de 27 iunie 

2012, Comisia a recepţionat, a examinat şi avizat pozitiv 102 cereri. Dintre acestea, 86 cereri fiind 

din partea colaboratorilor organelor de drept (75 persoane fiind colaboratori ai Ministerului 

Afacerilor Interne şi 11 persoane fiind colaboratori sau ex-colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi 

Pază de Stat) şi 16 solicitanţi - persoane civile. 

 

5. Evenimentele din aprilie 2009 şi stadiul actual al dosarelor în instanţele de judecată - Cu 

referire la cauzele penale privind infracţiunile comise de către colaboratorii de poliţie, urmare a 

evenimentelor din 07 aprilie 2009, s-a stabilit că, în instanţa de judecată au fost expediate 27 de cauze 

penale în privinţa a 43 colaboratori de poliţie, dintre care: 
20 cauze în privinţa a 35 de poliţişti s-au finisat cu pronunţarea sentinţelor, şi anume: 

- 5 sentinţe de condamnare în privinţa a 13 poliţişti, 

- 1 sentinţă de încetare în privinţa a 1 poliţist; 

- 14 sentinţe de achitare în privinţa a 21 poliţişti. 

În instanţa de apel au fost pronunţate: 

- 2 decizii de condamnare în privinţa a 5 persoane (astfel fiind casate 2 sentinţe de achitare); 

- 1 decizie de încetare a procesului penal în privinţa la o persoană în baza art.60 CP; 

- 2 decizii de menţinere a sentinţei de condamnare în privinţa la 6 persoane şi 2 decizii de 

menţinere a sentinţelor de achitare a 3 persoane. 

 

Au devenit irevocabile 5 sentinţe de achitare în privinţa a 8 persoane şi 2 sentinţe de încetare în 

privinţa la 2 persoane şi o sentinţă de condamnare în privinţa la o persoană. Pe rolul instanţelor de 

fond sunt 6 cauze penale în privinţa la 9 persoane, în instanţe de apel 4 cauze în privinţa a 5 persoane 

şi în instanţa de recurs 2 cauze penale în privinţa la 5 persoane. 

 
La capitolul acordării asistenţei juridice calificate victimelor actelor de tortură sau ale altor rele 

tratamente, subliniem că  drept acţiune prevăzută în PNADO a constituit - Instruirea avocaţilor 

privind acordarea asistenţei juridice calificate în cauzele privind tortura sau alte rele tratamente. 

Astfel, în 2012 Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat cu suportul PNUD 

Moldova organizată o sesiune de instruire pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de 

stat cu tematica"Prevenirea şi combaterea torturii şi altor tratamente crude, inumane şi degradante‖. 

 

De asemenea, în vederea reabilitării medico-psihosocială a victimelor torturii, în parteneriat cu Oficiul 

Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului şi PNUD a fost elaborată modalitatea de stimulare a 

suportului psiho-social în grup şi self-advocacy pentru persoanele aflate la tratament obligator şi 

voluntar în instituţiile de psihiatrie. Se colaborează cu serviciile specializate de reabilitare a 

victimelor torturii. 

 

6. Pentru asigurarea aplicării adecvate a Legii nr.26 din 22.02.2008 cu privire la întruniri, colaboratori 

de poliţie din diferite subdiviziuni ale MAI sunt instruiţi permanent în cadrul Academiei MAI ―Ştefan 

cel Mare‖. Astfel, angajaţii organelor afacerilor interne în cadrul orelor de pregătire profesională sunt 

instruiţi cu privire la prevederile Legii privind întrunirile, anual fiind asigurată instruirea a circa 400 

de colaboratori.  

 

Totodată reprezentanţii MAI participă la diverse seminare şi treninguri la nivel local, cât şi 

internaţional, în vederea studierii practicilor avansate, ce ţin de asigurarea ordinii publice în cadrul 

acţiunilor violente. Putem remarca seminarul organizat la 06.06.2012, cu tematica „Asigurarea ordinii 

publice în cazul acţiunilor violente la meciurile de fotbal‖, în cadrul căruia a fost prezentată practica 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345482


Germaniei la asigurarea ordinii publice în timpul meciurilor de fotbal.  La acest seminar au participat 

62 persoane din diferite subdiviziuni ale MAI. 

 

De asemenea, menţionăm că urmare a reformei instituţionale a MAI, soldată cu crearea 

Inspectoratului General al Poliţiei, sarcinile nemijlocite privind asigurarea, menţinerea şi restabilirea 

ordinii publice pe întreg teritoriul ţării, în conformitatea cu prevederile Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Inspectoratului general al poliţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.283 din 24 aprilie 2013, au fost trecute în atribuţiile Inspectoratului Naţional de Patrulare (INP). 

 

Pe parcursul perioadei 2010 – 2013  pe teritoriul ţării au fost organizate şi desfăşurate 35.872 

întruniri, din ele măsuri cu caracter social-politic – 24.784, acţiuni cultural-artistice – 1.181, activităţi 

sportive – 5.651, cu caracter religios – 2.897 şi 169 de evenimente publice cu prilejul vizitelor 

oficiale ale delegaţiilor din diferite ţări. Astfel, de către organele de poliţie au fost întocmite 186 

procese verbale cu privire la contravenţii, pentru diferite abateri de la prevederile legislaţiei cu privire 

la întruniri. Pentru încălcările admise în privinţa a 169 organizatori (conducători) ai întrunirilor au 

fost aplicate sancţiuni sub formă de amendă, iar în privinţa a 17 persoane materialele fiind remise 

spre examinare după competenţă în adresa procuraturii.  

 

În egală măsură, trebuie notat că practica identificării şi investigării cazurilor de încălcare a legislaţiei 

privind întrunirile înregistrează un progres continuu. Astfel, monitorizarea rezultatelor investigării 

cazurilor vizând încălcarea legislaţiei privind întrunirile a indicat că pe parcursul anului 2011 au fost 

înregistrate 8 asemenea sesizări,  fiind investigate circumstanţele sub toate aspectele şi obiectiv, fiind 

pronunţate decizii întemeiate pe caz. Unele sesizări vizează nerespectarea condiţiilor şi locului de 

desfăşurarea a întrunirilor, altele vizând încălcarea ordinii de drept în timpul desfăşurării întrunirii. 

 

Pe parcursul anului 2012 au fost înregistrate 7 sesizări cu privire la cazuri de încălcare a legislaţiei 

privind întrunirile, dintre care 6 – în municipiul Bălţi şi una în sectorul Buiucani a mun. Chişinău. În 

baza acestor sesizări a fost pornită urmărirea penală în 7 cauze penale. Urmare a examinării 

sesizărilor vizând aceste evenimente, procuratura municipiului Bălţi şi organul teritorial de urmărire 

penală a pornit 6 cauze penale, în 5 cauze penale fiind finalizată urmărirea penală şi cauzele penale 

fiind expediate în instanţa de judecată, pentru examinare în fond.   

 

Totodată, menţionăm că în toate cazurile de împiedicare a întrunirii colaboratorii de poliţie au 

contribuit la asigurarea ordinii publice în timpul desfăşurării întrunirii, aş acum derivă din obligaţiile 

prevăzute de Legea privind întrunirile. Cazuri de sistare sau dispersare forţată a întrunirilor nu au 

avut loc. 

 

7. În egală măsură, în procesul reformei sistemului judiciar, instituţia de formare reprezintă 

instrumentul de realizare a transformărilor de sistem preconizate, astfel, Institutul Naţional al Justiţiei 

îşi axează activitatea preponderent pe îndeplinirea acestui obiectiv.  

 

Astfel, anual Institutul elaborează programul de formare continuă care se coordonează cu Consiliul 

Superior al Magistraturii, cu Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei. Evident este că la elaborarea 

programului de formare continuă se pune un accent şi pe respectarea standardelor internaţionale în 

materia drepturilor omului.  

 

În această manieră, Planurile anuale de formare continuă, includ teme noi în baza solicitărilor 

judecătorilor şi procurorilor, precum şi a Curţii Supreme de Justiţie în legătură cu apariţia necesităţii 

aplicării uniforme a legislaţiei şi instruirii audienţilor pe subiecte din domenii prioritare reflectate în 

documentele strategice şi generate de noile modificări în legislaţie.  

 

Potrivit Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei, judecătorii şi procurorii au dreptul la formarea 

continuă, prin selectarea temelor din program, şi trebuie să acumuleze un număr de cel puţin 40 de 

ore anual. Întru implementarea acestei prevederi legale, fiecărui judecător şi procuror i se oferă 

posibilitatea mai întâi să-şi manifeste opţiunea asupra tematicilor la care ar dori să participe, iar 

ulterior, după aprobarea planului de formare continuă, i se oferă posibilitatea de a se înscrie la 



activităţile de formare continuă, fiind delegat la data dorită de către Consiliul Superior al 

Magistraturii şi, respectiv, Procuratura Generală.  

 

Totodată, cu scopul oferirii posibilităţilor de instruire a mai multor judecători și procurori, Institutul 

îşi desfăşoară activităţile de formare continuă atât în Chişinău, cât şi în alte zone ale ţării: Bălţi, 

Comrat şi Căuşeni. Cele mai multe seminare în teritoriu au fost organizate în parteneriat cu 

Programul de Asistenţă Rapidă pentru Buna Guvernare (MRGSP). 

 

De exemplu, în contextul adoptării legii privind asigurarea egalităţii, Ministerul Justiţiei a solicitat 

INJ ca la elaborarea Programul de formare pentru 2013 să fie introduse ore suplimentare pentru 

instruirea judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală privind mecanismul de aplicare a 

legislaţiei şi standardelor internaţionale în domeniul anti-discriminării. Astfel, până în prezent au fost 

organizate 3 seminare la tematica ―Standardele naţionale şi internaţionale în domeniul anti-

dicriminării‖, în cadrul cărora au fost instruiţi 79 persoane, dintre care 44 judecători şi 35 procurori. 

 
Concomitent, Academia „Ştefan cel Mare‖ a efectuat modificarea programelor la disciplinele 

„Criminalistica‖ compartimentul „Metodologia criminalistică‖ şi al cursului special „Activitatea de 

urmărire penală‖ cu introducerea a 18 ore pentru studenţii anului III şi IV Facultatea Drept, secţia zi, 

şi 4 ore pentru studenţii anului II Facultatea securitate şi ordine publică, începând cu anul de 

învăţământ 2010 - 2011, care au ca obiect de studiu excluderea cazurilor de tortură în procesul 

urmăririi penale şi investigarea eficientă a cazurilor de tortură şi altor tratamente inumane şi 

degradante. 

Totodată, în perioada 27 septembrie - 01 octombrie 2010, precum şi 21- 26.06.2011 au avut 

loc seminarele organizate de comun cu Programul Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei 

în Republica Moldova privind susţinerea Democraţiei în Republica Moldova în colaborare cu 

Institutul Naţional de Justiţie, care au fost axate pe instruirea formatorilor naţionali în domeniul 

standardelor cu privire la combaterea relelor tratamente şi impunităţi ale Convenţiei Europene pentru 

Drepturile Omului ale Comitetului pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor Inumane sau 

Degradante. 

Obiectul acestor instruiri s-a axat inclusiv pe cercetarea calitativă şi oportună a cauzelor 

penale, asigurarea condiţiilor penale de tragere la răspundere a persoanelor care au comis infracţiunea 

cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale. 

Pe parcursul anului 2011, formatorii au desfăşurat 8 seminare cu instruirea a peste 500 

colaboratori de poliţie, în toate zonele Nord, Sud, Centru ale republicii, inclusiv la Academia MAI 

„Ştefan cel Mare‖. 

In acest context, în cadrul orelor de studii din cadrul Academiei de Poliţie cît şi în grupele 

delegate la cursurile de perfecţionare, pe parcursul anului 2012, au fost instruite 955 persoane şi la 

procedura de autosesizare a organului de urmărire penală în cazurile dispunerii de informaţii despre 

săvîrşirea cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane sau degradante. 

In scopul executării stricte a prevederilor legislaţiei procesual-penale privind respectarea 

drepturilor persoanelor parte în proces, sunt verificate activităţile subdiviziunilor teritoriale ale 

organelor afacerilor interne cu privire la respectarea şi îndeplinirea întocmai a recomandărilor 

metodice elaborate anterior de Direcţia generală urmărire penală a IGP şi expediate în toate 

subdiviziunile, printre care: ―legalitatea deţinerii în izolatoarele de detenţie provizorie a persoanelor 

reţinute şi arestate preventive‖, ―respectarea drepturilor bănuiţilor şi învinuiţilor reţinuţi sau arestaţi 

preventiv‖, ―audierea părţilor şi participanţilor la proces‖. 

Totodată, avînd la bază şi Planul de acţiuni al MAI în domeniul drepturilor omului pentru anii 

2011 - 2014, de comun cu reprezentanţii Procuraturii Generale au fost organizate şi desfăşurate în 

toate zonele republicii cinci seminare instructiv-metodologice cu conducerea şi efectivul 

subdiviziunilor de urmărire penală din zonele respective, iar în cadrul Academiei ―Ştefan cel Mare‖ 

au fost organizate şi desfăşurate seminare instructiv-metodice, întru familiarizarea cu cerinţele 

organismelor internaţionale la compartimentul respectării drepturilor fundamentale ale omului, în 

special faţă de persoanele reţinute şi arestate aflate în izolatoarele de detenţie provizorie. 

La începutul anului 2013, conducerea Direcţiei generale urmărire penală a IGP a participat la 

masa rotundă finală de încheiere a implementării proiectului Atlasul Torturii, unde a fost efectuat 



bilanţul progreselor înregistrate în vederea punerii în aplicare integrală a recomandărilor făcute de 

Raportorul special al ONU împotriva torturii. 

 
         

8. În ceea ce priveşte consolidarea capacităţilor Secţiei combatere tortură (SCT) a Procuraturii 

Generale, consemnăm că actualmente Secţia combatere tortură şi-a trasat drept prioritate elaborarea 

unui îndrumar metodic pentru procurorii care investighează cazurile de tortură sau alte rele 

tratamente, pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor în domeniul urmăririi penale în aceste 

cauze penale, contribuirea la reducerea cazurilor de tergiversare şi la ameliorarea stării de lucruri la 

compartimentul respectării termenelor rezonabile la efectuarea urmăririi penale, contribuirea la 

realizarea măsurilor de unificare a practicii de investigare a cauzelor penale despre rele tratamente. 

Procuratura Generală, prin intermediul secţiei combatere tortură, permanent monitorizează activitatea 

de prevenire şi combatere a torturii sau alte rele tratamente. 

Referitor la statistică, consemnăm că organele procuraturii, în anul 2012 au examinat 970 de sesizări 

despre tortură şi alte rele tratamente, comparativ cu 958 şi, respectiv, 828 de asemenea sesizări, 

examinate în anii 2011-2010. Cantitativ situaţia nu s-a schimbat esenţial, înregistrându-se o 

nesemnificativă majorare a numărului acestor sesizări (cu 12) în comparaţie cu anul 2011, însă 

această creştere nu a atins nivelul din anul 2009 (care era cu 22 de sesizări mai mare). Printre 

pricinile de bază care influenţează numărul acestor adresări putem menţiona: 

 funcţionarea în cadrul tuturor procuraturilor teritoriale şi specializate a „telefonului de 

încredere‖ pentru recepţionarea informaţiei şi sesizărilor despre comiterea faptelor de tortură, 

tratament sau pedepse inumane ori degradante.  

 ridicarea nivelului de executare a obligaţiei oficialilor publici de a sesiza procurorul 

competent de îndată ce au fost informaţi despre orice act ce indică rele tratamente.  

 mediatizarea activităţii procurorilor care examinează cazuri de tortură. 

Totodată, procurorii au dispus refuzul în pornirea urmăririi penale în 796 cazuri (775 în anul 2011) şi 

pornirea urmăririi penale în 140 cazuri (în aceiaşi perioadă a anului 2011 – 108 cauze penale). Cu 

rechizitoriu în instanţa de judecată în anul 2012 au fost remise 46 cauze penale. 

 

Analiza sesizărilor despre tortură şi alte forme de maltratare, înregistrate de procurori în perioada 

anului 2012, relevă că în majoritatea cazurilor acţiunile care depăşesc în mod vădit cadrul legal sunt 

admise în special faţă de persoanele suspecte, bănuite, învinuite că ar fi comis infracţiuni sau 

condamnate pentru fapte penale. Astfel, din numărul total de sesizări, înregistrate în această perioadă 

(970), în 604 s-a pretins aplicarea relelor tratamente în privinţa acestei categorii de victime, ceea ce 

reprezintă 61%. De asemenea, în 271 de sesizări, adică aproximativ în fiecare a patra sesizare, s-au 

invocat fapte de maltratare aplicate altor persoane, cărora deşi nu le era imputată săvârşirea de 

infracţiuni, aveau alt statut procesual (părţi vătămate, martori etc.). În 94 cazuri au fost înaintate 

alegaţii despre rele tratamente faţă de contravenienţi (9,6%). 

 

Concomitent, din cele 970 sesizări rezultă că poliţiştii, în perioada aflării lor în incinta clădirilor 

comisariatelor de poliţie, aplică cel mai des metode interzise, inumane, umilitoare şi degradante (326 

de astfel de sesizări sau 34%). Astfel, subliniem că riscul de intimidare şi de rele tratamente fizice 

este cel mai mare în perioada aflării persoanei în aceste localuri. De asemenea, sunt destul de 

frecvente abuzurile pretinse a fi săvârşite în stradă sau în alte locuri publice (24%). În 126 de sesizări 

alegaţiile despre maltratare se referă la aplicarea lor în instituţiile penitenciare (13%). Urmează 

sesizările despre aplicarea violenţei în incinta sectoarelor, posturilor de poliţie sau alte încăperi de 

serviciu (11%).  

 

Cazuri despre rele tratamente, săvârşite în izolatoarele de detenţie provizorie din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, au fost expuse în 73 sesizări (7,5%). Relele tratamente sunt comise şi 

la domiciliul propriu-zis al victimei. Acest fapt e demonstrat prin parvenirea a 54 de astfel de sesizări, 

în care violenţa s-a pretins a fi aplicată în locuinţa victimei sau a denunţătorului, ceea ce constituie 

5,5% din numărul total al adresărilor în anul 2012. Alte 41 de sesizări se referă la violenţe comise în 

unităţile militare (4%).  

 



Pe parcursul primului semestru al anului 2013 în organele Procuraturii au parvenit 394 sesizări despre 

tortură şi alte rele tratamente, cu 91 mai puţine în comparaţie cu primele 6 luni ale anului 2012. 

Procurorii au dispus refuzul în pornirea urmăririi penale în 299 cazuri, în comparaţie cu 397 în 

semestrul I 2012 şi cu 325 în semestrul  I 2011. 

 

În primele 6 luni ale anului curent, în rezultatul examinării sesizărilor, s-a dispus pornirea urmăririi 

penale în 70 cazuri. Astfel, s-a majorat ponderea cazurilor în care s-a pornit urmărirea penală, 

constituind 18% din totalitatea sesizărilor examinate (în semestrul I 2012 – 14%, în semestrul I 2011 

– 12%).  

Această tendinţă, şi anume ca investigaţiile pe marginea sesizărilor referitoare la presupuse rele 

tratamente să ia forma unei urmăriri penale, trebuie menţinută ca fiind una care corespunde cerinţelor 

jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 

Analiza sesizărilor despre tortură şi alte forme de maltratare, înregistrate de procurori în prima 

jumătate a anului curent, relevă că în majoritatea cazurilor acţiunile care depăşesc în mod vădit cadrul 

legal, sunt admise în special faţă de persoanele suspecte, bănuite, învinuite sau condamnate că ar fi 

comis infracţiuni pentru fapte penale. Astfel, din numărul total de sesizări înregistrate în această 

perioadă (394), în 242 s-a pretins aplicarea relelor tratamente în privinţa acestei categorii de victime, 

ceea ce reprezintă 61% (în sem.I 2012 – 327 sau  67%).  

 

Totodată, în 102 de sesizări, adică aproximativ în fiecare a patra sesizare, s-au invocat fapte de 

maltratare aplicate altor persoane, cărora deşi nu le era imputată săvârşirea de infracţiuni, aveau fie 

alt statut procesual (părţi vătămate, martori etc.) fie erau fără un asemenea statut (în sem.I 2012 – 125 

sau 26%). 

 

În 50 cazuri au fost înaintate alegaţii despre rele tratamente faţă de contravenienţi, ceea ce constituie 

13% (în sem.I 2012 – 33 sau 6,8%). Astfel, în comparaţie cu perioada analogică a anului trecut, s-a 

dublat numărul cazurilor cînd se pretinde aplicarea relelor tratamente în cadrul procedurii 

contravenţionale, adică se atestă o tendinţă îngrijorătoare de încălcare din ce în ce mai des a 

drepturilor persoanelor supuse răspunderii contravenţionale. În acest sens ar fi necesar de întreprins 

acţiuni suplimentare care ar disciplina colaboratorii de poliţie în vederea asigurării tuturor garanţiilor 

contra maltratării persoanei în privinţa căreia a fost pornit un proces contravenţional. 

 

Dacă e să ne referim la datele statistice rezultate din examinarea cauzelor din instanţele de judecată, 

în semestrul I al anului 2013 în baza art.166/1 din Codul penal de către instanţele de fond au fost 

pronunţate 2 sentinţe în privinţa la 4 persoane – poliţişti, dintre care 3 poliţişti au fost condamnaţi cu 

pedeapsa  închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal  şi suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei pe un termen de probă, un alt poliţist a fost condamnat la amendă. În privinţa la toţi 4  

poliţişti  condamnaţi a fost aplicată pedeapsa complementară privarea de dreptul de a activa în cadrul 

MAI. La 28.06. 2013 în restanţă în instanţele de fond, în temeiul art.166/1 din Codul penal  se aflau 3 

cauze penale în privinţa la 4 persoane 

 

În baza art. 3091 din Codul penal  de către instanţele de fond au fost pronunţate 7 sentinţe în privinţa 

la 20 inculpaţi. Dintre acestea, 6  sentinţe au fost pronunţate în privinţa la 10 colaboratori de poliţie, 

iar din ultimele au fost pronunţate 2 sentinţe de condamnare a 2  poliţişti, inclusiv 1 poliţist la 

pedeapsa reală a închisorii (sentinţa a fost casată de Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi în temeiul 

apelului inculpatului cu stabilirea pedepsei  închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal  şi 

suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă), un alt poliţist a fost 

condamnat la amendă. În privinţa la 1 poliţist condamnat a fost aplicată pedeapsa complementară 

privarea de dreptul de a activa în cadrul MAI. Au fost încetate 2 procese penale în privinţa la  5 

colaboratori de poliţie în temeiul art.391 din Codul de procedură penală. Instanţele de fond au 

pronunţat 2 sentinţă de achitare în privinţa la 3 colaboratori de poliţie. Sentinţele de achitare au fost 

contestată cu apel de către acuzatorii de stat în instanţa de judecată ierarhic superioară. A fost 

pronunţată 1 sentinţă de achitare a 10 colaboratori a Detaşamentului cu destinaţie specială ,,Pantera‖ 

a DIP al MJ. Sentinţa a fost atacată cu apel de către acuzatorul de stat. La 01.07.2013 în instanţele de 

fond, pe rol, în temeiul art.3091 din Codul penal  se aflau 15 cauze penale în privinţa la 26 persoane.  



 

În baza art. 328 alin.(2), (3) din Codul penal  de către instanţele de fond au fost pronunţate 7 sentinţe 

în privinţa la 14 persoane. Toate sentinţele au fost pronunţate în privinţa colaboratorilor de poliţie, 

inclusiv, 6 sentinţe în privinţa la 7 colaboratori de poliţie au fost de condamnare, iar dintre ultimele, 1 

poliţist a fost condamnat real la pedeapsa închisorii (cauza penală se află pe rol la Curtea de Apel 

Bălţi în baza apelului inculpatului,) 2 poliţişti au fost condamnaţi cu pedeapsa  închisorii, cu aplicarea 

art.90 din Codul penal  şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă, alţi 4 

poliţişti au fost condamnat la amendă. În privinţa la 4  poliţişti  condamnaţi a fost aplicată pedeapsa 

complementară privarea de dreptul de a activa în cadrul MAI. A fost pronunţată 1 sentinţă de încetare 

a procesului penal  în privinţa la 5 poliţişti în temeiul art.391 din Codul de procedură penală. În 

hotărârile judecătoreşti expuse  au fost achitaţi 2 poliţişti. Acuzatorii de stat au atacat cu apel 

sentinţele ilegale. La 28.06.2013 pe rol, în instanţele de fond, în temeiul art.328 alin.(2), (3) din 

Codul penal  se aflau 21 cauze în privinţa la 36 persoane. 

 

Cazurile specifice în care personalitatea victimei poate avea o însemnătate deosebită sunt cele în care 

figurează minorii. Aceştia sunt o grupă deosebit de vulnerabilă. În particular, trebuie de menţionat că 

urmările unor forme de maltratare în privinţa copiilor se pot deosebi esenţial de consecinţele 

survenite la maturii care au fost supuşi unor tratamente similare. În perioada analizată, în 12 plângeri 

depuse la procuratură au figurat minorii în calitate de victime ale relelor tratamente, comparativ cu 25 

înregistrate în sem. I al anului 2012. Analizând datele statistice, observam că rata de sesizare a 

cazurilor despre aplicarea relelor tratamente faţă de minori din anii 2010 până în 2012 a mers în 

creştere (în 2010 – 33 de sesizări în care copiii figurau în calitate de victime ale relelor tratamente; în 

anul 2011 – 35; în anul 2012 – 39).  

 

Începând cu anul curent cantitativ situaţia s-a schimbat, înregistrându-se o tendinţă spre micşorarea 

numărului acestor sesizări. În acelaşi timp trebuie de ţinut cont că există indicii că anumite tipuri de 

violenţă faţă de copii, în special formele de abuz psihologic, sunt insuficient identificate sau, dacă 

sunt identificate nu sunt înregistrate şi raportate corect pentru a fi întreprinse măsurile necesare. 

 

Un studiu efectuat de către Secţia Combatere Tortură, prin care s-au analizat sesizările, după  scopul 

aplicării violenţei, denotă  că acţiuni de tortură şi alte forme de maltratare a persoanelor se aplică 

pentru următoarele: 

 dobândirea prin metode ilegale a probelor, în scopul de a obţine informaţii sau mărturisiri 

(312 sesizări de acest gen sau 32% din numărul total de 970 de adresări); 

 în scopul de a pedepsi victima pentru comiterea unui act sau presupus act (245 sesizări de 

acest gen sau 25%); 

 exteriorizarea sentimentului de superioritate faţă de victimele acţiunilor sale şi neglijarea 

regulilor generale de conduită (145 sesizări de acest gen sau 15%); 

 utilizarea excesivă a forţei în momentul reţinerii persoanei, ca urmare a exercitării abuzive a 

obligaţiilor de serviciu (177 sesizări din această categorie sau 18%); 

 în scop de intimidare sau discriminare (91 sesizări sau 9%).  

 

După criteriul subiectului care a admis acţiuni de tortură sau alte rele tratamente, cea mai mare parte a 

sesizărilor se referă la colaboratorii de poliţie: 

 acţiuni comise de colaboratorii din cadrul poliţiei criminale, 169 sesizări sau 43% din totalul 

de 394 de sesizări (în semestru I 2012 – 214 sesizări  sau 44%); 

 alţi colaboratori de poliţie (inclusiv carabinieri), 155 de sesizări sau 39% (în semestru I 2012 

– 192 sesizări  sau  39%); 

Celelalte sesizări se referă la alţi subiecţi, după cum urmează: 

 colaboratori ai Departamentului instituţiilor penitenciare – 43 de sesizări, ceea ce reprezintă  

11% (în semestru I 2012 – 21 sesizări  sau 4%);  

 ofiţeri de urmărire penală – 8 sesizări sau 2% (în semestru I 2012 – 21 sesizări  sau 4%);  

 procurori – 4 sesizări sau 1% (în semestru I 2012 – 6 sesizări  sau 1,2%); 

 colaboratori ai Ministerului Apărării – 2 sesizări sau 0,5% (în semestru I 2012 – 1 sesizări  

sau 1%); 



 alte persoane cu funcţii de răspundere, publice sau cu demnitate publică – 12 sesizări sau 3% 

(în semestru I 2012 – 8 sesizări  sau 2%); 

 Totodată,  fost înregistrată doar o singură sesizare privitor la acţiuni de maltratare din partea 

colaboratorilor CNA. Nu a fost recepţionată nici o sesizare despre aplicarea relelor tratamente 

din partea colaboratorilor Detaşamentului cu destinaţie specială „Pantera‖ a Departamentului 

instituţiilor penitenciare. 

 

În cadrul unei generalizări a fost studiat şi gradul gravităţii vătămărilor corporale ale pretinselor 

victime ale torturii şi tratamentelor inumane sau degradante. Astfel, s-a stabilit că cel mai mare număr 

al adresărilor, 253 din totalul de 394, adică în 64 la sută (în sem.I 2012 – 292 sau 60 la sută) din 

cazuri victimele au suportat dureri fizice sau suferinţe psihice, fără a avea leziuni vizibile pe corp. 

Într-o atare situaţie procurorii urmează a fi conştienţi de faptul că există metode de aplicare a forţei 

care nu lasă urme pe corpul victimei, metode care capătă o răspândire tot mai largă în rândurile 

colaboratorilor de poliţie.  

Concomitent, au fost stabilite cazuri când maltratarea persoanelor s-a soldat cu vătămări: 

 neînsemnate, în 97 de sesizări sau în 25% (în semestru I 2012 – 136 sesizări  sau  28%); 

 uşoare, în 34 de cazuri, ceea ce reprezintă 9% (în semestru I 2012 – 51 sau  10%); 

 medii, în 8 cazuri, ceea ce constituie 2%, sesizări de acest gen au fost înregistrate în 

următoarele procuraturi teritoriale: sect. Buiucani (2), Soroca (2) şi câte una în mun.Chişinău, 

mun.Bălţi, sect. Botanica, Rezina (în semestru I 2012 – 6 sesizări  sau  1%); 

A fost înregistrată o sesizare în care maltratarea persoanei ar fi dus la vătămări corporale grave şi una 

în care relele tratamente s-ar fi soldat cu decesul victimei (în semestru I 2012 astfel de sesizări nu au 

parvenit). 

 

Analiza datelor statistice impune concluzia că toate politicile luate de către statul nostru în ultimii trei 

ani, îndreptate împotriva săvârşirii relelor tratamente de către persoanele oficiale, au avut un impact 

pozitiv, în special diminuarea numărului cazurilor de tortură, care prezintă cel mai mare grad 

prejudiciabil din această categorie de infracţiuni. 

 

9. Prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire 

a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică. Pentru consolidarea, ocrotirea şi 

sprijinirea familiei, pentru asigurarea respectării principiilor fundamentale ale legislaţiei referitor la 

familie, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în realizarea dreptului lor uman la viaţă fără violenţă, 

a fost adoptată Legea nr. 45-XVI din 1martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie. Prin urmare, întru executarea prevederilor legii respective, prin Hotărârea Guvernului Nr. 

129 din  22.02.2010 a fost adoptat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de 

reabilitare a victimelor violenţei în familie. Potrivit acesteia, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei îi revine funcţia de a coordona deschiderea acestor centre pe teritoriul ţării şi de a 

monitoriza activitatea lor. 

 

În baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor 

violenţei în familie precum şi a Standardelor minime de calitate activează prestând serviciile sociale 

victimelor violenţei în familie următoarele Centre: 

- Centrul de Asistenţă şi Protecţie (Chişinău); 

- Centrul de informare şi consiliere pentru victimele violenţei (Cahul); 

- Centrul Maternal „Ariadna‖ (Drochia); 

- Centrul Maternal „Încredere‖ (Cahul);  

- Centrul Maternal „Pro Familia‖ (Căuşeni);  

- Centrul Maternal ―Pro Femina‖ (Hânceşti);  

- Centrul familial de criză ―SOTIS‖ (Bălţi); 

- Refugiul „Casa Mărioarei‖ (Chişinău); 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 802 din 28.20.2011, cu privire la instituirea Inspecţiei 

Sociale şi aprobarea Regulamentului de activitate, pct. 9, litera a) Inspecţia Socială este autoritatea 

responsabilă de ‖exercitarea inspecţiei asupra implementării prevederilor actelor normative 

referitoare la acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi a serviciilor 



sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate şi de forma 

juridică de organizare‖.  

Totodată, Centrele care prestează servicii sociale victimelor violenţei în familie prezintă anual 

Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei rapoartele de activitate cu privire numărul 

beneficiarilor, tipul serviciilor de asistenţă prestate, etc., date care se regăsesc în rapoartele de 

monitorizare a implementării Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. 

Prin Hotărârea de Guvern Nr. 1200 din  23.12.2010, au fost aprobate Standardele minime de calitate 

privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie.  

 

Pe parcursul 2011 au fost elaborate Instrucţiunile privind intervenţia secţiilor/direcţiilor asistenţă 

socială şi protecţie a familiei, instituţiilor medicale şi organelor afacerilor interne în cazurile de 

violenţă în familie, fiind aprobate în 2012 prin ordinul comun al MAI, MS, MMPSF. Instrucţiunile în 

cauză reprezintă un instrument operaţional pentru fiecare din specialiştii implicaţi în prevenirea şi 

combaterea violenţei in familie. Astfel, sarcinile trasate au direcţionat obiectivele în fortificarea 

activităţilor comune a echipelor multidisciplinare formate din reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, medicii de familie, asistenţii sociali, profesori, şefi de post, ofiţeri 

operativi de sector, şi nu in ultimul rând societatea civilă, in vederea evaluării situaţiilor, 

monitorizării şi relevării familiilor de risc şi celor social-vulnerabile, inclusiv asigurarea schimbului 

de informaţie şi coordonarea activităţilor de prevenţie intre actorii, evidenţierea de comun a cauzelor 

şi condiţiilor generatoare de conflict şi intervenţia în aplanarea posibilelor focare. 

 

De asemenea, în perioada de raportare, acţiunile de implementare a legislaţiei ce vizează prevenirea şi 

combaterea violenţei in familie s-au axat pe protejarea familiei, excluderea fenomenului violenţei faţă 

de femei şi abuzului faţă de copii, protecţia victimelor, şi implicarea în acest proces a structurilor 

statale, abilitate cu competenţe in domeniu, cit şi întregii comunităţi. Astfel, pentru şefii de post şi 

ofiţerii operativi de sector din subdiviziunile teritoriale de poliţie, au fost elaborate recomandări 

metodice şi modele de documente ce vizează recepţionarea cererilor de la victimele violenţei in 

familie, cit şi înaintarea demersurilor către instanţele judecătoreşti, în vederea emiterii ordonanţelor 

de protecţie şi aplicarea măsurilor de protecţie victimelor violenţei in familie.  

 

Suplimentar, prin Legea nr. 129 din 08.06.2012, privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale a 

fost instituit Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, care va acredita 

prestatorii de servicii sociale în mod obligatoriu, o dată la 5 ani. Acreditarea prestatorilor de servicii 

sociale se face în scopul determinării, în baza standardelor de calitate ale acestor servicii, a capacităţii 

prestatorilor de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi 

de subordonarea administrativă, de a presta către populaţie servicii sociale calitative şi în scopul 

sporirii răspunderii pentru respectarea standardelor de calitate.  

Concomitent,  Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborate şi coordonat cu Agenţia 

Achiziţii Publice Documentaţia - Standard pentru realizarea achiziţiilor publice de servicii sociale. 

Mecanismul vizat va permite contractarea prestatorilor de servicii sociale, indiferent de forma de 

organizare juridică. Contractarea prestatorilor de servicii sociale va putea fi realizată odată cu 

implementarea procedurii de acreditare, determinarea statelor - tip pentru serviciile sociale, 

costificarea serviciilor sociale, precum şi planificarea în bugetul de stat  a mijloacelor financiare 

pentru programe cu destinaţie specială în domeniul dezvoltării şi menţinerii serviciilor sociale (în 

contextul descentralizării finanţelor publice). 

 

10. Un pas esenţial în implementarea Sistemului Naţional de Referire pentru asistenţa şi protecţia 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (SNR) a fost pilotarea la sfârşitul 

anului 2009 - începutul anul 2010 a mecanismului de monitorizare şi evaluare a sistemului, care a 

permis identificarea gradului de implementare a SNR, evaluarea provocărilor existente în procesul de 

realizare a acestei politici, precum şi elaborarea recomandărilor de rigoare pentru soluţionarea 

problemelor întrunite în acest proces.  



Procedura de monitorizare a gradului de implementare a Strategiei Sistemului Naţional de Referire 

pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (aprobată 

prin Hotărârea Parlamentului nr.257 din 05.12.2008) se realizează anual, iar rapoartele de 

monitorizare sunt plasate pe pagina web a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, la 

rubrica – ‖Rapoarte de activitate‖. 

Conform conceptului Strategiei SNR, consolidarea mecanismului instituţional al sistemului îl 

constituie instituirea echipelor multidisciplinare teritoriale, crearea cărora permite abordarea 

intersectorială a problemei şi identificarea mai efectivă a necesităţilor beneficiarilor, coordonarea 

activităţilor legate de oferirea protecţiei şi asistenţei acestora, dar şi monitorizarea cazurilor. 

 

La începutul anului 2012, SNR cuprindea întreg teritoriu al Republicii Moldova: 35 raioane, 

municipiul Bălţi şi 5 sectoare ale municipiului Chişinău. EMD-urile au fost instituite în conformitate 

cu pct. 18 al Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (aprobată prin HP nr. 257 din 05.12.2008), prin 

deciziile Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane. 

În tabelul ce urmează sunt reprezentate, în dinamică EMD-urile raionale active în cadrul SNR şi 

numărul membrilor acestora:  

Tabelul: Echipele multidisciplinare raionale din cadrul SNR şi numărul membrilor 

 EMD 2010  2011 2012  EMD 2010 2011 2012 

1 Anenii Noi 11 10 10 20 Glodeni 8 8 8 

2 Basarabeasca 11 11 11 21 Hâncești 9 9 9 

3 Bălţi 17 17 13 22 Ialoveni nou 8 9 

4 Briceni 7 7 10 23 Leova 7 11 11 

5 Cahul  11 6 6 24 Nisporeni 7 7 7 

6 Cantemir  9 9 9 25 Ocniţa-Otaci 8 11 11 

7 Călăraşi 8 8 8 26 Orhei  7 7 7 

8 Căuşeni 11 11 11 27 Rezina 13 13 13 

9 Chişinău 1 12 * * 28 Râșcani 13 13 13 

10 Ciadîr-Lunga nou 8 10 29 Sângerei 10 10 10 

11 Cimişlia 8 8 8 30 Soroca 11 12 15 

12 Comrat 8 9 9 31 Șoldănești 8 8 8 

13 Criuleni nou 9 9 32 Ştefan-Vodă  10 7 7 

14 Donduşeni nou 6 6 33 Străşeni nou 11 11 

15 Drochia 11 11 11 34 Taraclia nou 6 8 

16 Dubăsari nou 11 11 35 Teleneşti 7 7 11 

17 Edineţ  8 9 9 36 Ungheni  10 12 9 

18 Fălești 13 13 13 37 Vulcănești  9 9 8 

19 Floreşti 17 17 17 38 Total 299 350 356 

 

Astfel, în 2012 numărul total al membrilor EMD a fost de 356 specialişti, cu 6 mai mulţi decât în 

perioada respectivă a anului precedent (350).   

 

                                                 
1 În municipiul Chișinău au fost formate EMD în fiecare din cele 5 sectoare. Fiecare EMD din mun. Chișinău au  reflectat informația solicitată cu 

privire la implementarea SNR în mod diferit, ceea ce a făcut dificilă introducerea datelor cumulativ. Astfel informația cu privire la implementarea SNR 

în mun. Chișinău nu poate fi  reflectată adecvat în acest Raport .  



IV . Informaţii specifice cu privire la implementarea articolelor 1 - 27 

din Convenţie, inclusiv cele privind recomandările suplimentare 

anterioare 

 

11. Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană reprezintă o prioritate pentru autorităţile 

constituţionale, care urmăresc evoluţiile privind respectarea acestor drepturi şi acordă, în limita 

atribuţiilor şi posibilităţilor, asistenţă persoanelor care au avut de suferit în urma acţiunilor 

structurilor nerecunoscute de la Tiraspol. În vederea extinderii în regiune a politicilor naţionale în 

domeniu, autorităţile R. Moldova întreprind măsurile necesare, inclusiv prin promovarea proiectelor 

de întărire a încrederii şi sprijinire a populaţiei şi societăţii civile din regiune. 

Pentru a asigura respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, Guvernul RM a întreprins 

următoarele măsuri: 

 a sensibilizat în mod constant organismele internaţionale relevante, partenerii internaţionali în 

procesul de negocieri, reprezentantul politic pentru reglementarea transnistreană de la 

Tiraspol, precum şi autorităţile naţionale cu competenţe în domeniu, solicitând elucidarea 

obiectivă a circumstanţelor cazurilor de lezare a drepturilor, întreprinderea acţiunilor 

procesuale necesare, identificarea soluţiilor echitabile şi restabilirea drepturilor inalienabile; 

 în cadrul platformelor de dialog existente, reiterează necesitatea îmbunătăţirii situaţiei în 

domeniul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a 

democratizării regiunii transnistrene, în conformitate cu standardele internaţionale; 

 a organizat consultări cu reprezentanţii mediului asociativ şi autorităţile administraţiei publice 

centrale de specialitate, precum şi cu experţii internaţionali în domeniu, în vederea dezvoltării 

politicilor sectoriale, proiectelor, planurilor, promovării documentelor de politici şi 

perfecţionării cadrului legal întru asigurarea mijloacelor efective de protecţie a drepturilor 

omului în regiune; 

 a examinat şi a soluţionat multiple petiţii, apeluri, demersuri, scrisori deschise şi interpelări, 

parvenite din partea persoanelor fizice, organizaţiilor nonguvernamentale, autorităţilor publice 

şi persoanelor cu funcţii de demnitate publică sau abordate în cadrul orelor de primire în 

audienţă a cetăţenilor, cu referire la problematica lezării unor drepturi şi libertăţi individuale/ 

colective de către pretinsele structuri de la Tiraspol; 

 a monitorizat cazurile prin care a fost sesizat despre arestarea, privarea de libertate şi 

condamnarea ilegală a cetăţenilor R. Moldova/ străinilor de către structurile nerecunoscute din 

stânga Nistrului şi a sensibilizat autorităţile de resort cu solicitarea de a întreprinde eforturile 

necesare pentru a restabili drepturile lezate ale acestora în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare; 

 a contribuit la identificarea oportunităţilor şi a bunelor practici pentru impulsionarea activităţii 

de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului şi de protecţie a drepturilor 

omului, reieşind din recomandările Înaltului expert ONU pentru drepturile omului în regiunea 

transnistreană (dl Thomas Hammarberg), expuse în raportul de evaluare a situaţiei în domeniu 

(prezentat la 14-15 februarie curent, în or. Chişinău şi Tiraspol), precum şi în contextul 

recomandărilor organizaţiilor internaţionale relevante şi a misiunilor diplomatice acreditate în 

R. Moldova, expuse în rapoarte periodice de documentare a situaţiei drepturilor omului în 

regiune; 

 la nivelul grupurilor de lucru sectoriale pentru consolidarea măsurilor de încredere, precum şi 

prin canalele dialogului la nivel de reprezentanţi politici au fost depuse eforturi pentru a crea 

platforme de discuţie cu interlocutorii din regiunea transnistreană în cadrul cărora să fie 

abordate subiecte ce vizează drepturile omului; 

 pentru instituirea unei platforme de protecţie a drepturilor omului în regiune a fost creat un 

subgrup de lucru special în cadrul grupurilor de lucru pentru actele de stare civilă şi aspectele 

legate de evidenţa populaţiei; 

 a promovat politicile de susţinere a instituţiilor de învăţământ din regiunea transnistreană cu 

predare în grafia latină, inclusiv în vederea creării unor condiţii decente de funcţionare; 



 a asigurat mecanisme funcţionale de monitorizare a respectării drepturilor omului în 

instituţiile de detenţie din regiunea transnistreană şi racordarea acestora la standardele 

internaţionale în materie, inclusiv prin asigurarea condiţiilor umane de detenţie (materiale şi 

de trai, de asistenţă medicală) şi respectarea drepturilor condamnaţilor (evitarea torturilor şi a 

altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante); 

 a facilitat accesul liber la justiţie al locuitorilor din regiune şi i-a informat despre posibilitatea 

acordării asistenţei juridice garantate de stat, în mod gratuit. 

 

Pentru asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană au fost  realizate 

următoarele acţiuni: 

a) anul 2009 (octombrie-decembrie): 

 situaţia drepturilor omului din regiune s-a aflat în vizorul permanent al autorităţilor 

constituţionale, cu sensibilizarea neîntârziată a organizaţiilor internaţionale relevante (ONU, 

OSCE, Consiliul Europei, Delegaţia UE în R. Moldova), precum şi a misiunilor diplomatice 

despre încălcarea acestor drepturi şi necesitatea redresării situaţiei; 

 la 29 octombrie 2009, în cadrul Ministerului reintegrării a fost organizată o şedinţă de lucru 

cu participarea Procurorului General al R. Moldova, la finele căreia s-a convenit să fie 

elaborat de comun acord cu organele Procuraturii proiectul unui act juridic privind instituirea 

unui moratoriu asupra procesului de instrumentare a cauzelor penale intentate persoanelor din 

regiunea transnistreană, în scopul asigurării unor condiţii propice pentru desfăşurarea 

procesului de reglementare a conflictului transnistrean; 

 la 27 noiembrie 2009, în cadrul şedinţei de lucru cu participarea reprezentanţilor Biroului 

pentru reintegrare, Ministerului Educaţiei şi MAEIE, a fost abordată situaţia în învăţământul 

superior şi profesional-tehnic din regiune, inclusiv cu privire la acreditarea Universităţii din 

Tiraspol, cu privire la înmatricularea tinerilor din Transnistria în instituţiile de învăţământ de 

pe malul drept, cu privire la reluarea activităţii grupurilor de lucru în domeniul 

învăţământului, precum şi cu privire la legăturile cu instituţiile de învăţământ din Federaţia 

Rusă şi Ucraina (acorduri de colaborare, acreditare, deschidere de filiale/extensiuni, oferire de 

burse etc.), precum şi s-au stabilit propunerile de rigoare. 

b) anul 2010: 

 au fost depuse eforturi în vederea asigurării sprijinului UE şi SUA în scopul instituirii unui 

mecanism eficient de asigurare a respectării drepturilor omului în regiune, inclusiv prin 

organizarea unor inspecţii şi misiuni de stabilire a faptelor pe linia organismelor specializate 

ale ONU, Consiliul Europei şi OSCE; 

 au continuat consultările dintre Chişinău şi Tiraspol în vederea identificării unor soluţii 

echitabile pe marginea cazurilor de maltratare a deţinuţilor din penitenciarele din regiune, 

sporirii numărului de adresări la CEDO, acţiunilor de intimidare a exponenţilor societăţii 

civile şi mass-media (cazurile – Ernest Vardanean, Ilie Cazac), îngrădirii libertăţilor 

fundamentale, etc.; 

 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.906 din 24.09.2010 „Privind crearea şi activitatea 

comisiilor pentru examinarea adresărilor cetăţenilor R. Moldova domiciliaţi în localităţile din 

stânga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe frontierei  administrative din categoriile 

pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul‖, fiind astfel facilitată întocmirea listelor de 

evidenţă nominală a beneficiarilor din regiune în vederea obţinerii poliţelor de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală. 

c) anul 2011: 

 prin Hotărârea Guvernului nr.132 din 04.03.2011 a fost creată Comisia guvernamentală 

pentru reintegrarea ţării, în vederea coordonării activităţii tuturor autorităţilor de resort în 

promovarea unei politici unice în domeniul reintegrării ţării, inclusiv la capitolul respectarea 

drepturilor omului în regiunea transnistreană; 

 în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale au fost desemnate persoane responsabile 

de monitorizarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană, iar unele dintre 



acestea au elaborat primele planuri anuale de acţiuni în domeniu (de ex.: Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Centrul Naţional Anticorupţie); 

 au fost instruiţi judecători, procurori şi ofiţeri de poliţie la cursurile de instruire cu tematica 

„Cercetarea infracţiunilor comise în regiunea transnistreană a Republicii Moldova‖, 

organizate în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei; 

 prin intermediul forumurilor internaţionale (ONU, OSCE, Consiliul Europei), R. Moldova a 

informat asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului în regiune şi acţiunilor întreprinse 

de către autorităţile constituţionale pentru ameliorarea situaţiei, iar în rezultatul unor acţiuni 

conjugate s-a reuşit eliberarea din detenţia ilegală a jurnalistului Ernest Vardanean (mai 2011) 

şi a lui Ilie Cazac (octombrie 2011); 

 autorităţile de resort ale R. Moldova şi organizaţiile internaţionale au luat în vizor cu 

dispunerea acţiunilor necesare cazurile larg mediatizate ale lui Matcenco Iurie, Mozer Boris, 

Baluţa Alexandr, Bezrodnâi Alexandr, Eriomenco Vitalie, Popovschi Ostap, Matcenco Iurie, 

persoane care au fost arestate şi plasate ilegal în detenţie de către structurile de la Tiraspol. 

d) anul 2012: 

 pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice au fost organizate multiple 

seminare tematice, inclusiv privind procedura unitară de instrumentare a cazurilor de încălcare 

a drepturilor omului în regiunea transnistreană şi monitorizarea executării hotărârilor CEDO; 

 în localităţile de pe malul drept al Nistrului au fost deschise oficii teritoriale de stare civilă şi 

de documentare a populaţiei, în cadrul cărora populaţia din regiunea transnistreană poate 

obţine acte de stare civilă ale R. Moldova sau îşi poate re-perfecta actele de studii; 

 pentru asigurarea accesului liber la justiţie au fost numiţi procurori şi judecători speciali, 

notari, care acordă asistenţă juridică locuitorilor din stânga Nistrului; 

 la 17.10.2012 a avut loc deschiderea reprezentanţei Varniţa a Centrului pentru Drepturile 

Omului din Moldova, care va spori accesul locuitorilor din regiune către avocaţii parlamentari 

şi va oferi suportul informaţional necesar pentru promovarea drepturilor omului şi instruirea 

juridică a populaţiei; 

 în formatul de negocieri „5+2‖, au fost lansate două iniţiative: a) crearea unei platforme 

consultative comune cu participarea organizaţiilor societăţii civile de pe ambele maluri ale 

Nistrului şi organizaţiilor internaţionale relevante în vederea acordării suportului necesar în 

procesul de apărare a drepturilor omului şi de monitorizare a respectării acestora în regiune; 

b) crearea unui for de cooperare şi interacţiune a societăţii civile şi a mass-media de la 

Chişinău şi Tiraspol, care ar putea să elaboreze şi să implementeze în comun proiecte în 

diferite domenii ale vieţii social-economice şi culturale, să contribuie prin idei alternative, 

novatoare la activitatea grupurilor de lucru sectoriale; 

 organizaţiile internaţionale au continuat monitorizarea situaţiei privind drepturile omului în 

regiunea transnistreană, iar Înaltul expert ONU, dl Thomas Hammarberg, a efectuat mai multe 

vizite de documentare în regiune; 

e) anul 2013, semestrul I: 

 a 14-15 februarie, în or. Chişinău şi Tiraspol, Înaltul expert ONU pentru drepturile omului în 

regiunea transnistreană, dl Thomas Hammarberg a prezentat raportul de evaluare a situaţiei 

drepturilor omului din regiune, elaborat în rezultatul misiunilor de documentare din perioada 

mai-decembrie 2012, iar recomandările expuse au fost remise spre coordonare autorităţilor de 

resort ale R. Moldova, pretinselor structuri de la Tiraspol şi reprezentanţilor societăţii civile 

de pe ambele maluri ale Nistrului cu solicitarea de a contribui prin proiecte comune la 

îmbunătăţirea situaţiei; 

 la 15 februarie s-a desfăşurat prima şedinţă comună a subgrupului de lucru pentru  drepturile 

omului, în cadrul căreia s-au discutat aspecte organizatorice privind instituirea unui mecanism 

funcţional de monitorizare a situaţiei în domeniu; 

 în cadrul şedinţelor grupurilor de lucru pentru problemele educaţiei sunt consultate 

recomandările formulate în Raportul OSCE din noiembrie 2012 cu privire la situaţia şcolilor 

moldoveneşti cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană, în vederea identificării 

unor soluţii viabile pentru problemele cu care se confruntă aceste instituţii de învăţământ; 



 necesitatea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale locuitorilor de pe ambele 

maluri ale Nistrului a fost reiterată în conţinutul Declaraţiei Parlamentului R. Moldova cu 

privire la situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean, aprobată 

prin Hotărârea Parlamentului nr. 151 din 21.06.2013; 

 în rezultatul implicării autorităţilor de la Chişinău şi a organismelor internaţionale în 

domeniul drepturilor omului s-a reuşit eliberarea din detenţia ilegală a lui Coliban Alexandru 

(iunie 2013); 

Problema respectării şi asigurării drepturilor omului în regiunea transnistreană este unul din 

subiectele de pe agenda consultărilor în formatele de negocieri pentru reglementarea transnistreană: 

„1+1‖ şi „5+2‖. 

Totodată, menţionăm că în prezent principalele documente de politici ce reglementează activitatea 

Guvernului şi a autorităţilor responsabile în vederea îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului în 

regiunea transnistreană sunt: 

1. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova - Integrarea Europeană: LIBERTATE, 

DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2013-2014 (acţiunea prioritară 5 a obiectivului VIII: Reintegrarea 

ţării - Sprijinirea pe plan intern şi extern a acţiunilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor 

omului în regiunea transnistreană); 

2. Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 (Asigurarea accesului liber la justiţie al 

cetăţenilor din regiunea transnistreană şi acordarea acestora a asistenţei juridice garantate de stat, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare); 

3. Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 (obiectivele 79-82 ale 

Compartimentului 13. Promovarea şi asigurarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a 

Republicii Moldova). 

A. Cadrul constituţional şi legal în care este implementat Pactul (art. 2) 

 

12. Obiectivul de fortificare a mecanismelor naţionale de protecţie a drepturilor omului, în special, 

reformarea Centrului pentru Drepturile Omului şi consolidarea capacităţii instituţionale, se regăseşte 

în Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011 – 2014, adoptat prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 şi în  Strategia de reformare a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, adoptată prin Legea nr. 231 din 25.11.2011. Conform acestor documente de 

politici, consolidarea capacităţii Centrului pentru Drepturile Omului urmează să fie efectuată prin 

iniţierea procedurii de completare a Constituţiei Republicii Moldova cu dispoziţii privind avocaţii 

parlamentari; modificarea legislaţiei astfel, încât  să fie  asigurată pe deplin  corespunderea Centrului 

pentru Drepturile Omului statutului Instituţiilor naţionale pentru promovarea şi Protejare a drepturilor 

omului (conform rezoluţiei Adunării Generale a ONU nr.48/134 din 20 decembrie 1993); analiza 

modului de finanţare a Centrului pentru Drepturile Omului în vederea asigurării funcţionării 

Mecanismului naţional de prevenire a torturii şi elaborarea propunerilor de perfecţionare a acestuia. 

 

Aceste  obiective  au reclamat crearea, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 509 din 25 noiembrie 

2011, a unui grup de lucru care şi-a orientat activitatea în direcţia perfecţionării cadrului legal ce 

vizează activitatea Centrului pentru Drepturile Omului. În componenţa grupului de lucru nominalizat 

au fost incluşi reprezentanţi ai autorităţilor publice, societăţii civile cât şi experţi internaţionali. 

Sarcina grupului a fost de a studia legislaţia naţională şi internaţională pertinentă, de a analiza 

recomandările structurilor internaţionale şi propunerile experţilor internaţionali, iniţierea 

amendamentelor la Legea cu privire la avocaţii parlamentari şi la Regulamentul Centrului pentru 

Drepturile Omului, a structurii şi a modului de finanţare a acestuia, precum şi alte acte conexe în 

materie.  

 

De astfel, drept temei pentru iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege menţionat a servit 

concluziile Misiunii de evaluare a Subcomitetului de acreditare al Comitetului Internaţional de 

Coordonare a instituţiilor naţionale pentru drepturile omului din anul 2009, conform cărora Centrul 

pentru Drepturile Omului din Republica Moldova a fost acreditat cu Statutul B, ceea ce dă dovadă de 

o plus valoare exprimată prin recunoaşterea instituţiei pe plan internaţional. Concomitent, 



recomandările experţilor internaţionali formulate în urma efectuării misiuni de evaluare a activităţii 

Centrului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova se axează, în special, pe modificarea 

cadrului legal actual ce asigură funcţionarea acestei instituţii, operarea modificărilor la nivel de 

organizare, asigurare materială, alte aspecte funcţionale. Un şir de recomandări privesc în special 

asigurarea funcţionării Mecanismului naţional de prevenire a torturii. Astfel, proiectul legii cu privire 

la avocatul poporului a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei în colaborare cu Grupul de lucru 

creat în acest sens. Proiectul respectiv a fost aprobat de către Guvern la 04 septembrie 2013.  În 

prezent se află în Parlament pentru adoptare finală.  

Noul proiect de lege , vizează în special următoarele: 

 Redenumirea „avocatului parlamentar‖ în „avocatul poporului‖ pentru a evita confuziile în 

rândul populaţiei cu privire la rolul acestei instituţii în apărarea drepturilor omului. 

 Modificarea procedurii de selectare şi numire a AP, prin instituirea unor reguli cu privire la 

concursul de selectare a candidaţilor şi a procedurii de numire în funcţie.  Succesul instituţiei 

depinde în mare măsură de abordarea adecvată a chestiunii ce ţine de numirea AP în funcţie şi 

a procesului de selectare a candidaţilor.  

 Astfel, potrivit noilor reglementări, concursul de selectare va fi considerat valabil dacă se vor 

înscrie cel puţin trei candidaţi, iar candidatul ales de Parlament va trebui să acumuleze 

majoritatea voturilor deputaţilor, fapt ce garantează acordul politic indispensabil susţinerii 

unui candidat. În plus, procedura de alegere se propune a fi una de maximă transparenţă, în 

condiţiile în care CV-le candidaţilor urmează a fi afişate pe site-ul Parlamentului, iar 

dezbaterile cu participarea reprezentanţilor societăţii civile şi a candidaţilor se propun a fi 

publice.  

 Prelungirea perioadei mandatului AP de la 5 la 7 ani, iar un avocat al poporului nu va putea 

deţine două mandate consecutive. Un astfel de aranjament constituie o garanţie crucială a 

independenţei AP şi va contribui la evitarea acuzaţiilor că maniera de activitate şi opiniile sau 

recomandările acestuia sunt dictate de eforturile de a câştiga favoarea politicienilor şi de a 

asigura realegerea sa pentru un alt mandat. 

 Reglementarea garanţiilor sociale ale avocatului poporului. Proiectul enumără expres 

garanţiile sociale ale avocatului poporului, care corespund celor stabilite pentru persoanele 

care deţin funcţii de demnitate publică, suplimentate de garanţiile oferite unui judecător. 

Menirea acestora şi asigurarea protecţiei de stat este de a oferi siguranţă şi stimul pentru 

activitatea AP. În plus, aceste elemente ar contribui la sporirea valorii faţă de această instituţie 

pe fundalul altor instituţii şi organe de stat. 

 Consolidarea  capacităţilor funcţionale ale CpDO, prin transformarea acestuia în Secretariatul 

AP, administrat de către un Secretar general, care va fi responsabil de gestionarea mijloacelor 

bugetare ale Oficiului, angajarea personalului, aprobarea statului de personal al Oficiului, 

aplicarea sancţiunilor disciplinare, alte funcţii administrative, pe care le va exercita în 

coordonare cu AP. 

 Dezvoltarea prevederilor actuale referitoare la Mecanismul naţional de prevenire a torturii, 

prin definirea mai detaliată a atribuţiilor Consiliului pentru prevenirea torturii, stabilirea 

modului de constituire şi componenţa acestui organ colegial, asigurarea finanţării prin linie 

bugetară separată, parte integrantă a bugetului Oficiului.  

 Un aspect destul de important care prin sine reflectă esenţa modificărilor operate vizează 

organizarea internă a instituţiei ombudsmanului şi anume instituirea unui singur avocat al 

poporului, având 2 adjuncţi, unul specializat în protecţia drepturilor copilului  - avocatul 

poporului pentru protecţia drepturilor copilului, iar cel de-al doilea va fi numit ulterior.  

 

B. Non-discriminarea şi egalitatea dintre bărbaţi şi femei (art. 2, alin. 1, 3 şi 26) 

13 – 14. În 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o serie de reforme legislative importante, 

în vederea stabilirii cadrului instituţional pentru asigurarea principiului non-discriminării în 

conformitate cu standardele internaţionale şi europene. 

 

Astfel, la data de 05 mai 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 121 privind 

asigurarea egalităţii de şanse, în vigoare din 01 ianuarie 2013. Legea respectivă are drept obiectiv 



consolidarea cadrului legal existent şi ajustarea acestuia la normele internaţionale în vederea 

promovării egalităţii de şanse şi tratament a tuturor persoanelor indiferent de criteriu. Scopul legii 

este prevenirea şi combaterea discriminării precum şi asigurarea egalităţii de şanse sau tratament a 

tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sfera politică, economică, socială, 

culturală şi în alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie 

sau convingere religioasă, sex, vârstă, stare a sănătăţii, dezabilitate, apartenenţă politică, etc.  

 

La includerea celor 15 criterii în lege s-a ţinut cont de reglementările internaţionale, inclusiv de 

practica Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, art.14 din Convenţia Europeană  

pentru apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale enumără 13 motive de discriminare 

şi precizează că la această enumerare ar putea fi adăugat şi un alt criteriu ce ar putea rezulta „din 

orice altă situaţie‖, astfel, această listă având un caracter indicativ şi nu limitativ. 

 

Legea în cauză conţine norme care limitează aplicabilitatea prevederilor acesteia asupra raporturilor 

de căsătorie şi adopţie reglementate de legislaţia în vigoare, precum şi asupra cultelor religioase şi 

părţilor lor componente în partea ce ţine de convingerile lor religioase. Prin includerea acestor noi 

prevederi, s-a dorit a se accentua că aceasta lege nu atentează la valorile morale şi a „familiei 

tradiţionale‖ or, potrivit art. 48 din Constituţia Republicii Moldova „Familia se întemeiază pe 

căsătoria liber consfinţită între bărbat şi femeie‖. 

 

De asemenea, acesta conţine o serie de reglementări ce vizează prevenirea şi combaterea discriminării 

în diferite sectoare de activitate, precum ar fi cel al muncii, educaţiei, accesului la bunuri şi servicii 

disponibile publicului. De asemenea, prin lege se definesc noţiunile de discriminare directă şi 

indirectă, hărţuire, instigare la discriminare, victimizare, măsuri afirmative ş.a, a căror definire nu se 

găseşte în actuala legislaţie, iar explicarea doar doctrinară a acestora în faţa instanţelor judecătoreşti 

sau făcând referinţă la instrumentele internaţionale, de cele mai multe ori se soldează fără succes. 

 

Respectarea principiului nediscriminării va fi asigurată prin forţa coercitivă a statului, iar persoana 

vinovată va fi supusă răspunderii penale, contravenţionale, civile şi disciplinare, după caz. Victima 

discriminării va fi protejată inclusiv şi prin repartizarea sarcinii probaţiunii. În conformitate cu 

prevederile legii, sarcina demonstrării lipsei discriminării îi revine pârâtului. 

 

În scopul instituirii unor măsuri de prevenire, educare şi protecţie a persoanelor împotriva 

discriminării, a fost instituit Consiliului pentru prevenirea şi combaterea discriminări şi asigurarea 

egalităţii de şanse (Legea nr. 298 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii, din 21 decembrie 2012). Consiliul este un organ colegial cu 

statut de persoană juridică de drept public, instituit în scopul asigurării protecţiei împotriva 

discriminării şi asigurării egalităţii de şanse şi tratament tuturor persoanelor ce se consideră a fi 

victime ale discriminării. Consiliul va acţiona în condiţii de imparţialitate şi independenţă faţă de 

autorităţile publice. La data de 29 decembrie 2012 Parlamentul a adoptat Hotărârea nr. 266 privind 

constituirea Comisiei speciale de organizare  şi desfăşurare a concursului public pentru selectarea  

candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului, iar  la 6 iunie 2013 a fost încheiată procedura de 

selectare a celor 5 membri ai consiliului, totodată,  fiind ales şi preşedintele acestuia. În acest sens, 

consiliul este în componenţă totală şi funcţional. 

 

Consiliului nu dispune de dreptul de a aplica sancţiuni (dacă in urma examinării plângerilor acesta a 

constatat comiterea unei contravenţii). Conform prevederilor Legii nr. 121/2012, Consiliul constată 

contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului contravenţional, în 

timp ce sancţiunile urmează a fi aplicate de către instanţa de judecată. 

 
Mai mult ca atât, ţinând cont de prevederile art. 17 din legea menţionată supra, potrivit cărora, faptele 

de discriminare sunt pasibile de răspundere disciplinară, contravenţională şi penală, conform 

legislaţiei în vigoare şi pentru a asigura incriminarea acestora, a fost adoptată Legea nr. 306 din 

26.12.12 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

 

Principalele prevederi ale Legii respective vizează următoarele aspecte: 



 Cu referire la modificările operate în legea penală, relevăm că acestea vizează art. 173 

„Hărţuirea sexuală‖, art. 176 „Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor‖ şi art. 346 

„Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau 

religioase‖. Aceste modificări au drept scop, pe de o partea incriminarea formelor grave ale 

discriminării, pe de altă partea asigurarea conformităţii unor prevederi ale legii penale cu 

prevederile Legii sus menţionate.  

 În ce priveşte Codul Contravenţional, este necesar să se menţioneze că acesta  a fost 

completat cu  noi contravenţii: art. 542 „Încălcarea egalităţii în domeniul muncii‖, art. 652 

„Discriminarea în domeniul învăţământului‖ şi art. 712 „Discriminarea privind accesul la 

serviciile şi bunurile disponibile publicului‖. 

 În calitate de agent constatator care are competenţa de a constata aceste contravenţii, în 

temeiul art. 12 alin. (1) lit. k), este desemnat Consiliul  pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii. Examinarea acestor cauze contravenţionale este dată în 

competenţa instanţei de judecată, de asemenea în temeiul Legii nr.12 din 05.05.12012. Pentru 

a garanta eficacitate activităţii Consiliului, precum şi pentru a nu lăsa doar la nivel facultativ 

executarea recomandărilor acestuia, este prevăzută sancţionarea contravenţională pentru 

împiedicarea activităţii Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii efectuată în scopul influenţării deciziilor acestuia, de asemenea pentru neprezentarea 

în termenul prevăzut de lege a informaţiilor relevante solicitate pentru examinarea plângerilor, 

pentru ignorarea intenţionată şi neexecutarea recomandărilor date de către Consiliu, precum şi 

pentru împiedicarea sub orice altă formă a activităţii acestuia. 

 Un alt aspect al legii vizează operarea modificărilor în Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu 

privire statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, Legea nr. 48 din 22 martie 2012 

privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, în vederea stabilirii statutului 

juridic al Preşedintelui, membrilor şi aparatului administrativ al Consiliului pentru prevenirea 

şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, precum şi determinării nivelului de 

salarizare al acestora.  

 Legea taxei de stat şi Codul de procedură civilă au fost modificate în vederea ajustării 

prevederilor acestora la art.21 din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea 

egalităţii, potrivit căruia ‖persoanele care înaintează o acţiune în instanţa de judecată privind 

fapte de discriminare se scutesc de plata taxei de stat‖. 

 

La capitolul combaterea discriminării bazate pe orientarea sexuală, deşi există tendinţe pozitive, de 

exemplu adoptarea unei legislaţii comprehensive în domeniu, crearea Consiliului anti-discriminare, mai 

persistă unele provocări. Astfel, pe parcursul anului 2012 mai multe autorităţi locale din Republica 

Moldova, printre care Consiliul mun. Bălţi, Consiliul or. Cahul, Consiliul raionului Anenii Noi, 

Consiliul or. Drochia, Primăria Hiliuţi şi Primăria Chetriş din raionul Făleşti, prin deciziile lor, au 

declarat teritoriile administrate de aceste autorităţi publice locale ca zone de susţinere a Bisericii 

Ortodoxe din Moldova şi de neadmitere a propagandei agresive a orientărilor sexuale 

netradiţionale.  În acest sens, s-a reuşit de a se interveni prompt pe lângă autorităţile publice locale cu 

solicitarea de a fi anulate deciziile discriminatorii. Astfel, Centrul pentru Drepturile Omului a solicitat 

Cancelariei de Stat, care este organul împuternicit direct cu dreptul de a efectua controlul obligatoriu a 

deciziilor consiliilor locale de toate nivelurile prin intermediul Oficiilor Teritoriale ale sale, să 

întreprindă măsurile de rigoare în scopul anulării deciziilor cu caracter homofob emise de autorităţile 

publice locale nominalizate.  

 

Din cele şase localităţi nominalizate, doar primăria Chetriş, raionul Făleşti a abrogat de sine stătător 

decizia. În ceea ce priveşte deciziile discriminatorii adoptate de către celelalte consilii locale, au fost 

anulate de către autorităţile emitente, urmare a intervenţiei Cancelariei de Stat sau declarate ilegale de 

către hotărârile instanţelor respective. Recent la data de 11.07.2013 Judecătoria mun. Bălţi a anulat 

decizia Consiliului municipal Bălţi. 

 

În egală măsură, consemnăm şi alte măsuri printre care: 



 cea  de-a 12-a ediţie a Festivalului "Curcubeul peste Nistru" al comunităţii LGBT organizat de 

ONG-ul GenderDoc-M (februarie 2013). 

 S-a desfăşurat primul marş LGBT la 19 mai 2013, cu participarea domnului Stefan Fule, 

Comisar pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate. 

 

În egală măsură aş dori să remarc unele precedente judiciare, printre care: 

 Decizia a Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea articolului 32 alineatul (4) din 

Legea cu privire la statutul militarilor (din noiembrie 2012); 

 Recomandarea CSJ nr.16 privind procedura de examinare pentru plângerile cu privire la 

rectificarea actelor de stare civilă ca urmare a schimbărilor de sex (noiembrie 2012); 

 Decizia Judecătoriei sectorului Rîşcani, Chişinău, prin care a obligat proprietarul mdn.md de a 

elimina de la site-ul său lista neagră a funcţionarilor publici şi a apărătorilor drepturilor 

omului care promovează drepturile persoanelor LGB. 

 

Complementar, notăm că la data de 26 decembrie 2012, Parlamentul a MD a aprobat Legea pentru 

formularea declaraţiei în baza art. 14 al Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială (Legea nr. 311 din 26.12.2012 publicată în Monitorul Oficial al MD data de 

08.02.2013). Prin această declaraţie, MD recunoaşte competenţa Comitetului ONU pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale de a primi şi examina comunicări de la indivizi şi grupuri de indivizi care se 

află sub jurisdicţia Republicii Moldova şi pretind a fi victime ale unei încălcări din partea autorităţilor 

MD a unor drepturi în Convenţie, cu condiţia ca aceeaşi chestiune nu este luată în considerare sau nu 

a fost deja luată în considerare în cadrul altei proceduri internaţionale de anchetă sau de reglementare. 

În acest context, Guvernul prin Hotărîrea nr. 644 din 23 august 2013 a desemnat Biroul Relaţii 

Interetnice în calitate de organ naţional responsabil de realizarea prevederilor articolului 14 al 

convenţiei menţionate, pentru ca acest nou mecanism de protecţie să fie unul viabil şi efectiv în 

spiritul convenţiei. În acest sens, Biroul va fi responsabil de prezentarea comentariilor din partea 

Guvernul pe marginea cererilor individuale şi/sau colective contra Republicii Moldova, adresate 

Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale.  

 

15. Urmare a adoptării în 2011 a Documentului-cadru al Uniunii Europene pentru Strategiile 

Naţionale de Incluziune a Romilor, care defineşte domeniile prioritare de intervenţie a statelor întru 

asigurarea incluziunii romilor, Guvernul Republicii Moldova a elaborat Planul de acţiuni pentru 

susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2012-2015, aprobat prin 

Hotărârea nr. 56 din 31 ianuarie 2012,  care a fost completat cu prevederi conform standardelor 

europene şi internaţionale în domeniul politicilor de incluziune. Planul conţine  şapte domenii 

prioritare: 1) promovarea serviciului mediatorilor socio-comunitari; 2) educaţie; 3) muncă şi 

bunăstare economică; 4) sănătate şi securitate socială; 5) cultură şi mass-media; 6) administraţie 

publică, ordine publică şi documentare; 7) locuinţe. 

 

În general, Planul de acţiuni vine cu o viziune conceptuală clară a politicilor de susţinere a romilor în 

Republica Moldova – cea incluzivă. Firul roşu care trece prin toate domeniile Planului, îl constituie 

acţiunile de prevenire şi combatere a discriminării persoanelor de etnie romă în procesul 

incluziunii în societatea. Aici sunt incluse atât activităţi de informare şi fortificare a capacităţilor 

populaţiei de etnie romă, cât şi activităţi de instruire şi perfecţionare continuă, în domeniul lucrului cu 

minorităţile naţionale, a cadrelor didactice, lucrătorilor medicali, funcţionarilor publici şi altor 

persoane specificul muncii cărora presupune interacţiunea directă cu populaţia. 

 

În martie 2012, experţii CAHROM au întreprins o vizită în Republica Moldova, în vederea 

schimbului de experienţă cu privire la creşterea rolului autorităţilor naţionale şi locale în 

implementarea strategiilor/ planurilor de acţiuni naţionale pentru integrarea romilor, precum şi 

creşterea capacităţilor lor la elaborarea planurilor naţionale de acţiuni în cooperare cu autorităţile  de 

stat şi reprezentanţii roma. De asemenea, în parteneriat cu OSCE, Biroul Instituţiilor Democratice şi 

Drepturile Omului,  a fost lansat un program orientat spre promovarea Planului de acţiuni privind 

susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015‖, cu o durata de 

trei luni (iulie – octombrie, 2012). Programul a avut drept scop discutarea cu reprezentanţii 

autorităţilor locale, societăţii civile şi populaţiei de etnie romă a procesului de implementare 



eventuală a Planului de acţiuni respectiv la nivel local, precum şi planificarea acţiunilor ulterioare, 

printre care: 

 organizarea a 3 training-uri „Creşterea rolului şi capacităţilor autorităţilor locale în 

elaborarea şi implementarea planurilor de acţiuni naţionale şi locale pentru integrarea 

populaţiei de provenienţă romă  în cooperare cu reprezentanţii comunităţilor de romi‖ cu 

participarea reprezentanţilor din administraţia publică locală, primari din localităţile 

compact populate de etnici romi, mediatori comunitari, lideri ai organizaţiilor rome (în or. 

Chişinău (17-18 octombrie, 2012), or. Soroca (24-25 octombrie, 2012) or. Cahul (30-

31octombrie, 2012). 

 editarea bucletului care să conţină Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie 

romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, în limbile română, rusă şi romani. 

Bucletul a fost distribuit participanţilor la training-urile desfăşurate în Chişinău, Soroca, 

Cahul, precum şi liderilor asociaţiilor rome (octombrie, 2012);  

 editarea bucletului „Ghid pentru familiile de romi‖ (noiembrie, 2012). 

 

Un element-cheie al Planului de Acţiuni se consideră  introducerea şi promovarea la scară naţională a 

serviciului mediatorilor comunitari. A fost studiată practica ţărilor precum Bulgaria, Republica 

Cehă, Ungaria, România, Grecia, Slovacia, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Spania în care mediatorii 

comunitari s-au dovedit a fi eficienţi în facilitarea accesului romilor la serviciile publice, uşurarea 

procesului de comunicare dintre autorităţile publice şi comunitatea romilor, precum şi depăşirea 

atitudinilor discriminatorii faţă de romi. Astfel, parlamentul Republicii Moldova a aprobat o serie 

de modificări în legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator 

comunitar. Prin Hotărâre nr. 557 din 17 iulie 2013 Guvernul Republicii Moldova a aprobat 

Regulamentul-cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar, inclusiv fişa de post 

a mediatorului comunitar.      

 

În anul 2013, statul a preluat angajarea mediatorilor comunitari, în care scop în bugetul Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei sunt prevăzute cheltuieli pentru întreţinerea mediatorilor 

comunitari în volum de 462, 6 mii lei, ceea ce a permis, angajarea, a 15 mediatori comunitari. 

(Actualmente, în circa 25 de localităţi există deja serviciul mediatorului comunitar, care este susţinut 

financiar de către PNUD Moldova).  

 

Cu susţinerea PNUD a fost desfăşurată cartografierea localităţilor dens populate de etnie romă, în 

scopul concretizării numărului romilor în aceste localităţi, care va sta la baza instituirii serviciului 

mediatorilor comunitari, dar şi de a identifica problemele cu care se confruntă persoanele acestei 

etnii. Potrivit estimărilor, va fi necesar instituirea funcţiei de mediator comunitar în circa 47 de 

localităţi din Republica Moldova, preponderant populate de romi.  De asemenea, Ministerul Educaţiei 

a continuat  să pună în aplicare diferite măsuri, precum şi să monitorizeze activităţile de şcolarizare şi 

abandonul elevilor romi între 7-16 ani în raioanele şi municipiile republicii.  

 

A fost deschis cel mai performant Centru de educaţie timpurie în satul Vulcăneşti preponderent 

populat de etnici romi. Cu sprijinul APL, Ministerul Educaţiei şi Centrului Naţional a romilor, de 

asemenea cu sprijinul UNICEF a fost deschis Centrul de educaţie timpurie în satul Schinoasa 

compact populat de romi. 

 

Biroul Relaţii Interetnice, fiind organul naţional responsabil de evaluarea impactului programelor şi 

planurilor existente asupra persoanelor de etnie romă a creat Grupul de lucru interministerial  din 

componenţa căruia fac parte factori de decizie din Ministerele stipulate în Hotărârea de Guvern 

privind aprobarea Planului de acţiuni vizat, inclusiv 2 lideri romi, care se întruneşte odată în 

trimestru. În anul precedent au fost organizate 3 şedinţe. La şedinţe sunt invitaţi şi participă 

reprezentanţii organizaţiilor internaţionale precum CoE, ONU, UNICEF, UNWOMEN, PNUD, 

OSCE, primari din comunităţile de romi. La şedinţe se examinează mersul implementării Planului de 

acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, 

precum şi cazuri de încălcare a drepturilor etnicilor romi.  

Astfel printre acţiunile întreprinse de către ministerele de resort, pot fi listate următoarele:  

I. Ministerul Educaţiei s-a axat pe: 



 elaborarea planurilor de activităţi la nivel de unităţi şcolare şi Direcţii raionale/municipale 

învăţământ, tineret şi sport, privind organizarea cursurilor  de recuperare şcolară pentru romi, 

prin toate formele de învăţământ aprobate, în raport cu solicitările individuale şi ale 

organizaţiilor romilor din Republica Moldova. 

 asigurarea transportării gratuite a copiilor din localităţile intens populate de romi aflate la o 

distanţă mai mare de 3 km de la cea mai apropiată instituţie de învăţământ.      

 continuarea activităţii de elaborarea curriculei la disciplina „Limba, istoria şi cultura 

ţiganilor/romilor‖, şi includerea acestei discipline în planurile de învăţământ ale instituţiilor 

de învăţământ preuniversitar, pentru toţi cei care îşi exprimă această opţiune.  

 introducerea programului cu orar prelungit de studii pentru copiii romi pentru pregătirea 

temelor de acasă şi organizarea orelor de meditaţie. Încadrarea cadrelor didactice şi a 

conducătorilor instituţiilor de învăţământ în procesul de formare continuă cu privire la 

educaţia interculturală. 

 colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi obşteşti ale romilor, în vederea implicării 

acestora în soluţionarea problemelor ce ţin de încadrarea copiilor în procesul educaţional. 

 

II. Ministerul Sănătăţii a asigurat: 

 sporirea calităţii serviciilor medicale în rândul populaţiei de etnie romă prin instituirea 

echipelor mobile de specialişti: în anul 2012 au fost efectuate 601 deplasări a specialiştilor în 

localităţile rurale (anul 2011 – 575 deplasări). Echipele mobile au inclus specialişti  care au 

fost determinaţi de necesităţile rurale (medic pediatru, obstetrician-genecologic, cardiolog, 

oculist, otorinolaringolog, neurolog, etc.). 

 suplimentarea chestionarului cu evaluarea efectuării controlului profilactic în rândul 

populaţiei de etnie romă. Astfel, în rezultatul evaluării s-a constatat că în 32 teritorii 

administrative rata controlului profilactic este efectuată în 50-100%. 

 extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor la nivel naţional. Au fost instituite încă 

16 Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, pe lângă cele 12 Centre existente (total 28 

Centre). 

III. Ministerul Afacerilor Interne 

 a  organizat 12 activităţi de informare, în cadrul cărora reprezentanţii etniei rome, au fost 

familiarizaţi cu drepturile şi obligaţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare. Totodată, cu 

referire la monitorizarea şi procesarea cazurilor de discriminare şi abuz din partea 

colaboratorilor de poliţie, conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2012, 

nu a fost înregistrat nici un caz de discriminare sau abuz al minorităţilor naţionale, comis de 

către colaboratori ai poliţiei. 

IV. Ministerul Tehnologiei Informaţiei 

 În vederea soluţionării problemelor de documentare cu acte de identitate a populaţiei de etnie 

romă din Republica Moldova a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 497 din 06.07.2012 

‖Privind acordarea unor servicii la plata serviciilor de stare civilă‖ potrivit căreia începând cu 

1 octombrie 2012 pe parcursul a şase luni etnicii romi au putut perfecţiona actele de identitate 

fiind scutiţi de plata serviciilor pentru elaborarea actelor documente. 

 

V. Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei 

 susţinerea populaţiei de etnie romă prin reţelele de asistenţă socială, ajutoare materiale, 

alimentarea copiilor, distribuirea gratuită a manualelor pentru elevi de etnie romă cl. I-IV. 

 Pentru a sprijini integrarea comunităţii rome pe piaţa muncii, Agenţia Naţională cu structurile 

sale teritoriale au organizat seminare, mese rotunde, promovând serviciile agenţiei şi 

posibilităţile de integrare în câmpul muncii. Astfel, la 25 februarie 2013 la invitaţia Centrului 

Naţional al Romilor Agenţia Naţională a participat la Clubul de Dezbatere „De ce Romii nu 

sunt angajaţi în câmpul muncii‖. Respectivul Club este o activitate în cadrul proiectului 

„Reducerea discriminării prin implementarea politicilor sociale şi de guvern‖, implementat de 

Centrul Naţional al Romilor în perioada septembrie 2012—septembrie 2013, cu susţinerea 

financiară a Ambasadei Olandei la Kiev prin Programul Human Rights Fund. 

 Tot la invitaţia Centrului Naţional al Romilor din R. Moldova la 5 aprilie 2013 Agenţia 

Naţională a participat la debutul activităţilor organizate în cadrul Zilei Internaţionale a 



Romilor, marcată la 8 aprilie. Acţiunea de deschidere a fost însoţită şi de expoziţia 

„Valorificarea culturii romani‖ - expoziţie de fotografie a unui şir de „Personalităţi de etnie 

romă care au contribuit la valorificarea patrimoniului sociocultural al R. Moldova‖, precum şi 

expunerea articolelor meşteşugăreşti, vestimentare şi a bucătăriei tradiţionale a romilor din 

Republica Moldova. 

 

O atenţie sporită în Republica Moldova se acordă iniţiativelor care vizează stimularea conştiinţei 

sociale, îmbunătăţirea toleranţei, precum şi luarea măsurilor pentru a reduce decalajul de comunicare 

între comunităţile de romi şi autorităţile naţionale şi locale. Actualmente, Biroul colaborează cu 36 de 

organizaţii etnoculturale ale romilor din Republica Moldova, susţinând activităţile lor statutare, 

diverse proiecte implementate de ei. Astfel, reprezentanţii comunităţilor de romi recunosc evoluţiile 

pozitive şi îmbunătăţirea situaţiei lor, drept urmare a măsurilor întreprinse de către autorităţi în 

procesul implementării planului de acţiuni, atenţionând, totodată, asupra unor probleme existente, 

încă, în diferite domenii.  

 
C. Interzicerea torturii şi a tratamentelor crude, inumane sau degradante, dreptul la libertatea 

şi securitatea persoanei, precum şi tratamentul persoanelor private de libertate (art. 7, 9, 10, 12 

şi 13) 

16. Consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire, constituie drept obiectiv ce se include in 

reforma instituţiei ombudsman-lui (a se vedea detalii la pct.12). 

17. La capitolul combaterii torturii şi a relelor tratamente, la nivel legislativ au fost înregistrate 

următoarele realizări: 

La 8 noiembrie 2012 Parlamentul a adoptat Legea nr. 252 (Publicat 21.12.2012 în M.O. nr. 263-

269) pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care modifică Codul Penal, Codul de 

Procedură Penală şi Codul de executare. În linii mari, legea intervine cu următoarele amendamente:  

 

 Referitor la Codul penal: - A fost exclusă prescripţia tragerii la răspundere penală în cazul 

infracţiunilor de tortură, tratamente inumane sau degradante; s-a extins perioada prevăzută 

pentru a ocupa anumite funcţii pentru agenţii statului care au aplicat tortura; a fost suplinit cu 

un nou articol 166 prim Tortura, tratamentul inumane şi degradante; un şir de articole au fost 

modificate în vederea excluderii normelor conflictuale, defectuoase sau neuniforme.  

 

 Referitor la Codul Procedură penală – a fost consolidat statutul de victimă , ca subiect al 

procesului penal, prin stabilirea clară a unor drepturi ale victimei;  a fost instituită 

obligativitatea dispunerii, în cazurile în care sunt invocate acte de tortură, tratament inuman 

sau degradant, a expertizei complexe, cu operarea examinării medico-legale, psihologice şi, 

după caz, a altor forme de examinare; s-a instituit obligativitatea de informare imediată a 

procurorului despre prezenţa unor vătămări sau leziuni corporale ale persoanei reţinute, 

precum şi obligativitatea procurorului, ulterior de a dispune imediat efectuarea expertizei 

medico-legale în vederea constatării originii şi caracterului vătămărilor sau leziunilor 

respective şi examinarea şi deciderea asupra bănuielii de săvârşire a uneia  astfel infracţiuni 

termen de pînă la 15 zile; Reglementarea expresă a competenţei exclusive a procurorului de a 

efectua urmărirea penală în cazurile de tortură, tratament inuman sau degradant, precum şi în 

cazul în care astfel de alegaţii sau alte infracţiuni sunt imputate colaboratorilor de poliţie, ai 

organelor care desfăşoară activitate specială de investigaţii. 

 

 Referitor la Codul de executare – S-a stabilit obligativitatea examinării medicale a 

persoanei reţinute imediat după intrarea şi ieşirea acesteia din locul de detenţie, dar şi la 

cererea acesteia – pe toată perioada detenţiei; s-a dreptului la examinare medicală 

independentă de condiţia depistării de către medicul unităţii de detenţie a eventualelor urme 

ale acţiunilor de tortură, tratamente cu cruzime, inumane sau degradante ori la alte rele 

tratamente. 

 

 



Secţia combatere tortură, actualmente, şi-a trasat drept prioritate elaborarea unui îndrumar metodic 

pentru procurorii care investighează cazurile de tortură sau alte rele tratamente, pentru exercitarea 

corespunzătoare a atribuţiilor în domeniul urmăririi penale în aceste cauze penale, contribuirea la 

reducerea cazurilor de tergiversare şi la ameliorarea stării de lucruri la compartimentul respectării 

termenelor rezonabile la efectuarea urmăririi penale, contribuirea la realizarea măsurilor de unificare 

a practicii de investigare a cauzelor penale despre rele tratamente. În ceea ce priveşte activitatea 

Secţiei, măsurile au fost detaliate la pct. 8. 

Referitor la acțiunile întreprinse de către organul de urmărire penală întru soluţionarea 

problemelor privind combaterea torturii precum şi în corespundere cu implementarea recomandărilor 

Comitetului ONU împotriva Torturii, s-a asigurat cu titlu permanent în perioada de referință 

verificarea subdiviziunilor teritoriale de urmărire penală, cu privire la activitatea desfăşurată, prin 

prisma respectării incontestabile a drepturilor participanţilor la proces. 

In scopul executării stricte a prevederilor legislaţiei procesual-penale privind respectarea 

drepturilor omului în cadrul procesului penal, se asigură verificarea activităţii subdiviziunilor 

teritoriale ale organelor afacerilor interne cu privire la respectarea şi îndeplinirea necondiţionată a 

recomandărilor metodice elaborate anterior de Direcţia generală urmărire penală a IGP şi expediate în 

toate subdiviziunile. 

Astfel, comunicăm că în vederea familiarizării cetăţenilor asupra drepturilor şi obligaţiilor, 

pentru excluderea cazurilor de îngrădire a acestora, conform dispoziţiei MAI nr.l11/1647 din 

17.05.2010 „Privind asigurarea informării cetăţenilor asupra drepturilor şi obligaţiilor de care dispun 

contravenienţii, bănuiţii, învinuiţii şi persoanele reţinute sau arestate‖, în fiecare subdiviziune 

teritorială, în locurile de acces liber, sunt instalate panouri informative, care conţin extrase din legi şi 

acte normative referitoare la drepturile, obligaţiile şi libertăţile fundamentale ale bănuiţilor, 

învinuiţilor, persoanelor reţinute sau arestate şi a altor participanţi la proces. 

In această ordine de idei, în vederea creării unui climat organizaţional şi funcţional eficient pe 

domeniul în cauză, de către conducătorii organului de urmărire penală şi ai organelor de constatare 

ale MAI, este asigurată monitorizarea ritmică la compartimentul participării în proces al apărătorului 

numit sau ales de către persoana reţinută; instruirea permanentă a subalternilor privind respectarea 

drepturilor şi libertăţilor omului la alegerea măsurilor procesuale de constrângere; actualizarea în 

permanenţă a informaţiei de pe panouri în funcţie de modificările survenite în legislaţie. 

Concomitent, în timpul deplasărilor în Secţiile de urmărire penală teritoriale, de către 

persoanele responsabile de domeniu, permanent se verifică respectarea dispoziţiei "Privind 

examinarea medico-legală a bănuiţilor, învinuiţilor şi altor persoane, referitor la care există o 

suspiciune rezonabilă că au fost supuşi violenţei, formelor de tortură, tratamentelor inumane sau 

degradante", respectarea drepturilor persoanelor aflate în izolatoarele inspectoratelor, pentru 

constatarea legalităţii acţiunilor de urmărire penală. 

La alegerea măsurilor de constrângere neprivate de libertate, ofiţerii de urmărire penală 

întreprind măsurile necesare pentru a constata cu certitudine prezenţa sau lipsa temeiurilor de aplicare 

a acestor măsuri faţă de persoana bănuită, fapt care a generat lipsa sesizărilor parvenite din organele 

procuraturii privind reţinerea ilegală a persoanelor. 

Totodată, vă informăm că ofiţerii de urmărire penală sunt obligaţi să cerceteze infracţiunile în 

strictă concordanţă cu prezumţia nevinovăţiei prevăzută în art. 8 CPP. Mai mult ca atît, acţiunile de 

urmărire penală cu participarea persoanelor reţinute sau arestate, se efectuează obligatoriu în prezenţa 

apărătorului. 

In acest context mai comunicăm, că în prezent, în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei se 

află doar izolatoarele de detenţie provizorie. 

La acest compartiment MAI a înaintat demers în adresa Ministerului Sănătăţii în care a fost 

relatată viziunea experţilor europeni şi celor locali privind revizuirea statutului lucrătorului punctelor 

medicale din instituţiile speciale ale MAI, prin includerea funcţiilor de felceri în statele de personal al 

Ministerului Sănătăţii, care a respins iniţiativa dată, menţionînd că asigurarea atitudinii imparţiale şi 

independente în depistarea şi documentarea semnelor de tortură, maltratare sau alt tratament inuman 

poate fi realizat prin contrasemnarea concluziei, suplimentar de către un medic din sistemul de 

sănătate. 

La 08.11.2012, de către Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptată Legea nr. 252 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, unde art. 175
1
 CE al RM a fost completat cu un nou 

alineat, potrivit căruia „(2) Persoana reţinută în condiţiile alin. (1) este supusă imediat examenului 



medical la intrarea şi la ieşirea din locul de detenţie, precum şi la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe 

toată perioada detenţiei. Examenul medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate. La 

efectuarea examenului medical se aplică prevederile art. 232 alin. (3) din prezentul cod.‖ 

In vedrea executării prevederilor Legii, toate persoanele reţinute, la toate fazele, obligatoriu 

sunt examinate de către cadrele medicale calificate. 

La nivel de politici au fost întreprinse acţiuni necesare pentru propagarea atitudinii „zero toleranţă la 

tortură", în acest sens o atenţie deosebită s-a acordat programelor de instruire iniţială şi de 

perfecţionare a efectivului sistemului penitenciar în cadrul Centrului instructiv al DIP. La 

compartimentul „Pregătirea în domeniul drepturilor omului‖ au fost studiate subiecte din domeniul 

prevenirii torturii şi relelor tratamente. 

 

Urmare a colaborării Departamentului instituţiilor penitenciare cu CpDOM, directorul căruia este 

membru cu titlu onorific în cadrul Consiliului consultativ al Departamentului Instituţiilor 

Penitenciare, la 21 septembrie 2012, s-a decis elaborarea Planului de acţiuni privind combaterea 

torturii şi relelor tratamente în sistemul penitenciar (aprobat la 20.12.2012). 

 

În egală măsură, se întreprind acţiuni continuu pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, iar 

starea de facto se caracterizează a fi relativ satisfăcătoare. Astfel, au fost întreprinse acţiuni complexe 

în privinţa argumentării necesităţilor financiare pentru ajustarea spaţiilor locative de detenţie, 

asistenţei medicale, alimentării deţinuţilor şi alte necesităţi, după care, alocările de la buget pentru 

aceste articole, sau majorat semnificativ, după cum urmează: 

 reparaţii capitale şi curente - de la 7468,9 mii lei pentru 2011 până la 8343,4 mii lei pentru 

2012;   

 asistenţa medicală - de la 2589,6 mii lei pentru anul 2011 până la 3156,1 mii lei în 2012; 

 alimentarea deţinuţilor - de la 25439,6 mii lei în 2011 până la 31265,6 mii lei în 2012; 

 asigurarea deţinuţilor cu produse de menaj - de la 875,6 mii lei pentru anul 2011 până la 1,109 

mii lei pentru anul 2012. 

 

De asemenea, s-au întreprins acţiuni în vederea creării condiţiilor de detenţie, efectuarea 

reconstrucţiilor, reparaţiilor capitale şi curente, asigurarea cu utilaje, inventar şi obiecte de 

echipament, necesare pentru buna funcţionare a penitenciarelor, în limita mijloacelor financiare 

alocate de la bugetul de stat, cât şi cu ajutorul donatorilor şi investitorilor naţionali şi străini. 

 

În aceeaşi ordine de idei, relatăm despre proiectul construcţiei casei de arest din mun.Bălţi a fost 

elaborat, în prezent este la Serviciul de stat pentru verificarea şi expertizarea proiectelor şi 

construcţiilor. În privinţa pregătirii terenului alocat pentru construcţia casei de arest, la moment se 

execută lucrările de evacuare a materialelor obţinute urmare a demolării unor imobile care erau 

amplasate pe acesta.  

 

În ceea ce priveşte independenţa lucrătorilor medicali care activează în locurile de detenţie, 

precizăm că acesta constituie un obiectiv specific, prevăzut în Planul de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei. Astfel, în prezent este în proces de elaborare propunerea de 

politică publică „Consolidarea independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de 

detenţie”, care va propune câteva opţiuni de intervenţie Comitetului interministerial pentru 

planificare strategică (CIPS), pentru adoptarea unei decizii către finele anului curent.  

 

18. În corespundere cu Strategia de Reformare în Sectorul Justiţiei, prin legea nr. 66 din 05.04 2012, 

au fost operate unele amendamentele la Codul de Procedură Penală care constituie un set complex de 

măsuri menite să îmbunătăţească aplicarea legislaţiei procesual-penale, inclusiv referitoare la 

reţinerea persoanei. Astfel, modificările respective prevăd că în cazul în care reţinerea persoanei se 

efectuează pentru stabilirea identităţii ei, perioada de reţinere nu poate depăşi 6 ore iar demersul 

privind arestarea persoanei reţinute urmează a fi înaintat cu cel puţin 3 ore înainte de expirarea 

termenului de reţinere.  

În ceea ce priveşte termenul de 72 de ore maxim pentru reţinerea unei persoanei, urmare a unui studiu 

al practicii s-a constatat că nu este oportun reducerea acestuia. Mai mult ca atât, s-a constatat că acest 



termen este suficient şi oferă posibilitatea organului de urmărire penală să efectueze toate acţiunile de 

urmărire penală, fără a afecta calitatea actului juridic şi genera greşeli. 

În ceea ce ţine de respectarea în practică a termenului legal şi excluderea posibilităţilor de depăşire a 

acestuia, notăm că în inspectoratele de poliţie sunt instalate camere de înregistrare video, care 

stochează şi permite vizualizarea evenimentelor, inclusiv a perioadei de aflare în custodia poliţiei.  

Referitor la evidenţa termenului de aflare a persoanelor în detenţie preventivă neîntreruptă, a fost 

creat şi testat sistemul informaţional automatizat de evidenţă a persoanelor arestate şi condamnate. 

Acest sistem urmează a fi parte componentă a sistemului informaţional automatizat „Registrul 

persoanelor reţinute, arestate şi condamnate‖, preconizat a fi creat în anul 2014 conform Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 

aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012, şi anume pct. 6.4.4. „Crearea unui sistem 

standardizat şi protejat împotriva manipulărilor de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie‖. 

 

În continuare, DIP preconizează instituirea unei opţiuni suplimentare în cadrul „Programului de 

evidenţă a persoanelor deţinute în penitenciare‖, pentru monitorizarea termenelor de detenţie astfel 

că, la depăşirea termenului legal de aflare în arest preventiv la faza de urmărire penală şi de judecare 

a cauzei, automat operatorul să fie informat despre aceasta, urmând a fi sesizată Procuratura Generală 

şi Curtea Supremă de Justiţie. 

 

19. În scopul monitorizării independente a tratamentului acordat, reducerii cazurilor de tortură şi a 

altor tratamente degradante, în instituţiile psihiatrice a fost creat serviciul de protecţie a drepturilor 

pacienţilor – Ombudsman independent în instituţiile psihiatrice. Acesta este desemnat de către o 

comisie, creată din reprezentanţii Ministerului sănătăţii şi a echipei de ţară ONU.  

Activitatea acestuia s-a soldat cu elaborarea a trei rapoarte de monitorizare, inclusiv recomandări 

privind îmbunătăţirea situaţiei. Astfel, instituţiile psihiatrice vizate au aprobat Planuri de Acţiuni 

pentru implementarea recomandărilor respective. 

 

Cât priveşte reforma capacităţii juridice a persoanelor cu dizabilităţi, notăm că art. 8 alin. (2) din 

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012, prevede că, 

persoanele cu dizabilităţi beneficiază de capacitate juridică în egală măsură cu celelalte persoane în 

toate aspectele vieţii, iar după caz, şi de măsuri de protecţie şi asistenţă juridică în exercitarea 

capacităţii juridice, prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

În scopul ajustării prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a prevederilor Codului civil şi Codului 

de procedură civilă, la prevederile art. 12 din Convenţie şi respectiv la Legea privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi, printr-un ordin interministerial (Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Justiţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) a fost instituit un grup de lucru. Grupul 

de lucru este constituit din reprezentanţi ai ministerelor de resort şi societăţii civile, inclusiv 

reprezentanţi ai Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, şi are drept scop reformarea 

instituţiei capacităţii juridice.  

 

Până în prezent, grupul de lucru s-a întrunit în mai multe şedinţe de lucru, în rezultatul cărora au fost 

prezentate bunele practici internaţionale privind suportul în luarea deciziei şi rezultatele Studiului 

‖Vulnerabilitatea sistemului de tutelă în Republica Moldova‖. De asemenea, au fost propuse şi 

discutate recomandările privind abrogarea/modificarea prevederilor legale care nu sunt în 

concordanţă cu art. 12 al Convenţiei şi crearea unor noi mecanisme de suport la nivel comunitar 

destinate persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-sociale. În acest context, grupul de lucru a 

elaborat 3 studii independente privind impactul reformei, au fost organizate 5 training-uri pentru 

judecători, procurori, medici psihiatri şi 15 training-uri pentru funcţionarii autorităţilor publice locale. 

De asemenea, a fost contractat un expert pentru elaborarea regulamentului privind serviciul de suport 

al persoanelor cu dizabilităţi mintale. Astfel, în luna noiembrie este preconizată iniţierea procedurii 

legale de adoptare a proiectului respectiv.  

 

Totodată, informăm că Planul Naţional în domeniul Drepturilor Omului, prevede modificarea 

Codului civil şi a legislaţiei relevante pentru excluderea tutelei plenare şi introducerea unei instituţii 



de asigurare a suportului în luarea deciziilor. Perioada de executare a acţiunii respectivă este 

prevăzută pentru 2014 

 

20. În vederea asigurării accesibilităţii sporite la servicii medicale de înaltă calitate de întrerupere 

voluntară a cursului sarcinii, fără pericol pentru viaţa şi sănătatea reproductivă a femeii gravide, 

promovarea celor mai sigure, inofensive şi calitative practici ale îngrijirii în întreruperea voluntară a 

cursului sarcinii, bazate pe dovezi ştiinţifice, au fost elaborate şi aprobate următoarele reglementări: 

 Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiţii de 

siguranţă (ordinul nr. 647 din 21.09. 2010); 

 Standardele pentru efectuarea întreruperii sarcinii în condiţii de siguranţă (ordinul nr. 483 din 

14.06.2011). 

 

În scopul asigurării dreptului populaţiei la sănătatea reproducerii, sporirii accesului populaţiei, 

inclusiv din localităţile rurale şi din grupurile vulnerabile, la preparate de contracepţie, persoanele din 

grupele de risc medical şi social, sunt asigurate cu dispozitive medicale şi contraceptive cu efect 

prolungat în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

 

Potrivit statisticii Departamentului Instituțiilor Penitenciare, pe parcursul anilor 2012-2013 nu au fost 

efectuate avorturi medicale femeilor deţinute. In caz de apariţie a unui astfel tip de îngrijiri medicale, 

procedura va fi efectuată în IMSP a Ministerului Sănătăţii. Toate deţinutele în perioada gravidităţii şi 

post partum/post avort sunt internate în secţia chirurgie unde sunt monitorizate de medicul ginecolog, 

li se efectuează USG şi alte investigaţii examinări paramedicale necesare conform protocoalelor 

naţionale. 

 
D. Eliminarea sclaviei şi servituții  (art. 8) 

21. Guvernul R. Moldova şi-a consolidat eforturile de punere în aplicare a legislaţiei anti-trafic, 

implementarea unui şir de reforme, inclusiv o nouă politică de administrare a cazurilor, care 

redirecţionează resursele de la infracţiuni mai puţin grave pentru a permite concentrarea pe cazuri de 

trafic de persoane mai complexe.  

 

Astfel, Organele Procuraturii au desfăşurat activităţi în domeniul respectiv conform celor patru 

elemente ale politicilor anti-trafic recunoscute ca fundamentale la nivel internaţional : protecţie, 

parteneriat, pedepsire şi prevenire.  

 

Analiza activităţii de urmărire penală în cazurile de trafic de persoane a indicat că în anul 2012 au 

fost înregistrate 440 de infracţiuni (372 de infracţiuni – în perioada analogică a anului 2011), ce se 

referă la categoria respectivă, inclusiv 151 de infracţiuni de trafic de fiinţe umane (111 de infracţiuni 

în 2011), trafic de copii – 20 de infracţiuni (24 de infracţiuni în 2011);scoaterea ilegală a copiilor din 

ţară – 17 de infracţiuni ( 14 de infracţiuni 2011); proxenetism – 135 de infracţiuni (105 de infracţiuni 

în 2011); organizarea migraţiunii ilegale –  117 de infracţiuni (118 de infracţiuni în 2011). 

 

În I semestru al anului 2013 au fost înregistrate în total pe 141 infracţiuni ce se referă la categoria 

respectivă (comparativ cu 256 de infracţiuni în perioada analogică a anului 2012), dintre care trafic 

de fiinţe umane – 71 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 76); trafic de copii – 14 

infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 10); scoaterea ilegală a copiilor din ţară – 2 (în 

perioada analogică a anului precedent 6); proxenetism – 27 infracţiuni (în perioada analogică a anului 

precedent 92); organizarea migraţiunii ilegale –  27 infracţiuni (în perioada analogică a  anului 

precedent 72). 

 

S-a constatat o tendinţă în creştere a numărului de cazuri de trafic de fiinţe umane în scop de 

exploatare prin muncă în construcţii, agricultură, lucru casnic. Astfel, din cele 151 cazuri de trafic de 

fiinţe umane şi 20 cazuri de trafic de copii înregistrate în anul 2012, 43 cazuri şi respectiv 6 cazuri au 

fost comise în scopul exploatării prin muncă, ceia ce constituie circa 29 % din numărul total de cazuri 

de trafic înregistrate. 



Un al aspect al traficului de persoane îl constituie implicarea oficialilor în comiterea unor astfel de 

infracţiuni. Contracararea unor astfel de cazuri a constituit de asemenea un obiectiv stabilit de 

procurori în activitate.  

 

Astfel, în perioada 12 luni ale anului 2012 de către organele de drept ale Republicii Moldova  a fost 

efectuată urmărirea penală în privinţa a 12 persoane din categoria celor publice şi cu funcţie de 

răspundere; în privinţa a 7 persoane din această categorie cauzele penale au fost trimise cu 

rechizitoriu în judecată, iar într-un caz urmărirea penală a fost încetată din motivul lipsei elementelor 

infracţiunii, în celelalte cazuri urmărirea penală continuă.  

 

Guvernul şi-a consolidat eforturile de protecţie a victimelor traficului. Astfel, menţionăm că Sistemul 

Naţional de Referire a fost extins geografic în toate raioanele Republicii Moldova (2011 - în 7 

raioane), ceea ce a presupus consolidarea capacităţilor echipelor multidisciplinare, în vederea 

asigurării unui sistem de protecţie cât mai accesibil victimelor şi potenţialelor victime. 

 

Una dintre principalele sarcini dar şi realizări ale procesului de creare a SNR în Republica Moldova a 

fost dezvoltarea capacităţilor de identificare a victimelor TFU, la acei specialişti ai diverselor 

organizaţii participante în SNR, care prin activitatea lor contactează cu victimele TFU. În acest scop, 

a fost conceptualizată prin Ghidul cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane, mecanismul de identificare al acestora și coordonarea, colaborarea 

membrilor EMD. În anul 2012, în cadrul proiectului, susţinut de Uniunea Europeana, şi implementat 

de ONG Médecins du Monde, „Promovarea drepturilor omului pentru victimele traficului de fiinţe 

umane în Moldova şi Transnistria prin asistenţă multidisciplinară şi prevenţie‖ au fost tipărite 4000 

de exemplare ale „Ghidului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU‖, și 

diseminate în toate raioanele țării, pentru a putea fi utilizat de către toți specialiștii implicați în SNR.  

 

În perioada septembrie – octombrie 2012, în parteneriat cu Reprezentanţa în Moldova a 

organizaţiei Médecins du Monde Franţa (MdM), MMPSF, OIM și APL au fost organizate ateliere 

pe marginea procesului de implementare a Ghidului cu privire la identificarea victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU. Grupul țintă - Asistenţii Sociali Supervizori în raioanele: Făleşti, 

Glodeni, Floreşti, Râșcani, Sângerei și mun.Bălți. 

 

Conform rapoartelor depuse, în 2012 EMD au identificat la nivel local 168 de victime ale TFU, dintre 

care 150 adulţi (106 femei şi 44 bărbaţi) şi 18 copii (12 fetițe și 6 băieţi). Distribuţia numărului de 

victime ale TFU identificate pe raioane în  2012 este ilustrată în Tabelul de mai jos: 

 

Tabel: Identificarea victimelor TFU la nivel local 

 EMD Adulţi Copii TOTAL 

 Femei bărbaţi 

1 Anenii-Noi 5 0 0 5 

2 Basarabeasca 0 0 0 0 

3 Bălţi 4 0 0 4 

4 Briceni 0 0 0 0 

5 Cahul  4 0 2 6 

6 Cantemir 1 0 0 1 

7 Călăraşi 4 1 1 6 

8 Căuşeni 2 0 0 2 

9 Chişinău  10 1 2  13 

10 Ciadîr-Lunga 0 2 0 2 

11 Cimişlia 2 0 2  4 

12 Comrat 2 0 0 2 

13 Criuleni 5 1 1 7 

14 Donduşeni 1 1 0 2 

15 Drochia 1 0 0 1 



16 Dubăsari 2 0 0 2 

17 Edineţ 18 22 0 40 

18 Făleşti  2 0 0 2 

19 Floreşti  3 1 0 4 

20 Glodeni 0 1 0 1 

21 Hâncești 3 2 0 5 

22 Ialoveni 1 0 0 1 

23 Leova 0 0 1  1 

24 Nisporeni 4 1 0 5 

25 Ocniţa 1 0 0 1 

26 Orhei 10 9 0 19 

27 Rezina 0 0 0 0 

28 Rîșcani 0 0 0 0 

29 Sîngerei 2 0 0 2 

30 Soroca 4 1 3  8 

31 Străşeni 2 0 0 2 

32 Ştefan-Vodă 3 0 2  5 

33 Şoldăneşti 1 0 0 1 

34 Taraclia 1 0 0 1 

35 Teleneşti 4 1 4  9 

36 Ungheni 4 0 0 4 

37 Vulcăneşti 0 0 0 0 

 TOTAL 106 44 18 168 

 

Conform Strategiei SNR și a Ghidului de identificare a victimelor și potențialelor victime a TFU, 

chestionarele completate privind cazurile de trafic identificate trebuie să fie expediate Unităţii 

Naţionale de Coordonare a SNR pentru sistematizarea informaţiei şi coordonarea activităţilor de 

referire în cadrul SNR. 

 

Cu toate că elementul definitoriu al implementării SNR este extinderea la nivel comunitar, la 

momentul actual raportările către UNC vin sistematizate de la nivel raional, nu de la EMD-urile 

comunitare. În acest context urmează să se regândească/îmbunătățească procedura de raportare al 

cazurilor asistate pe diferite nivele (național – raional – comunitar). 

 

Un rol important în identificarea victimelor TFU îl au şi ONG active în domeniu. Acest rol se 

manifestă atât prin activităţi independente de identificare cu referirea ulterioară a victimelor pentru 

asistenţă şi protecţie în cadrul sistemului, cât şi prin participarea ONG-urilor în activităţile de 

identificare cu EMD. Astfel, din rapoartele privind implementarea SNR depuse de ONG-uri privind 

activităţile în domeniu rezultă că în perioada de raportare au fost identificate un număr de 78 victime, 

inclusiv 75 adulţi (60 femei şi 15 bărbaţi şi 3 copii). Dat fiind faptul că sistemul actual de colectare a 

datelor în cadrul SNR nu poate la moment preveni în totalitate suprapunerea de date, atenţionăm că 

aceeaşi beneficiari se pot regăsi în statisticile altor membri ai SNR (EMD sau CAP).  

 

În baza Acordului de colaborare tripartit dintre MMPSF, Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru 

Migraţie în RM şi Fundaţia Elveţiană Terre des Hommes în RM, semnat la 12 martie 2009 în scopul 

prevenirii şi protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, cît și în conformitate cu 

prevederile Hotărîrii Guvernului nr.948 din 07.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal 

de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, pe parcursul anului 2012 Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei, în conlucrare cu autorităţile tutelare de la domiciliul copiilor şi partenerii 

nominalizați – au organizat misiuni de repatriere pentru 48 copii dintre care: 19 copii din Ucraina, 29 

copii din Federația Rusă. 

 



În comparație cu anul 2011 – când au fost organizate 12 misiuni de repatriere a 26 copii, dintre care: 

17 copii din Federaţia Rusă (5 misiuni), 8 copii – din Ucraina (6 misiuni)—numărul copiilor 

repatriați a crescut. Acest fapt se datorează mai multor cauze cum ar fi: 

 A crescut numărul identificărilor copiilor neînsoțiți peste hotarele RM; 

 A fost consolidată activitatea EMD-urilor în procesul de evaluare a condițiilor de trai 

în care se întorc copiii, în conlucrarea cu familia biologică/extinsă și în procesul de 

monitorizare a cazurilor identificate; 

 Se conlucrează efectiv cu ONG-urile active în domeniu din țările de destinație.  

Pe parcursul anului 2012 au fost repatriaţi 103 adulți: 80 victime ale traficului de ființe umane (46 

femei și 34 bărbați) și 23 migranți (7 bărbați și 16 femei) ceea ce ar reprezenta un număr mai mare al 

persoanelor adulte repatriate în anul 2011 și anume: 32 victime ale traficului de fiinţe umane (18 

femei și 14 bărbați) şi 38 migranţi aflaţi în dificultate (22 femei și 16 bărbați). Tuturor acestor 

persoane li s-a acordat asistență în repatriere prin: perfectarea actelor, însoţirea victimelor, acoperirea 

cheltuielilor de transport aerian sau terestru până la destinaţie în Republica Moldova.  

 

Dacă ne referim la cifra totală a persoanelor repatriate putem afirma că numărul acestora  a crescut, 

observând un număr ridicat în rândul victimelor traficului de ființe umane (de la 32 la 80), iar acela al 

migranților aflați în dificultate a scăzut (și anume de la 38 la 23) ceea ce poate indica la faptul că a 

crescut identificarea în fenomenul traficului de ființe umane.   

 

În bugetul MMPSF pentru anul 2012 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 100,0 mii lei, 

destinate repatrierii copiilor și adulţilor care la 31 decembrie 2012 au fost executate în volum 59,1 la 

sută. Aceasta sumă (100,0 mii lei), anual urmează a fi majorată gradual. 

 

Conform datelor stocate la Unitatea naţională de coordonare a SNR din cadrul MMPSF, care reflectă 

atât cazurile identificate de către EMD cât şi de către alţi actori naţionali cum ar fi Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie în Moldova (OIM), CAP, prin SNR au fost asistate în total un număr 

de 109 VTFU dintre care 78 femei (inclusiv 13 copii) şi 31 bărbaţi (inclusiv 6 copii).  

 

Procedura de referire a beneficiarilor pentru asistenţă şi protecţie reprezintă un instrument cheie 

pentru acordarea asistenţei victimelor TFU unor servicii specializate şi  individualizate, 

corespunzătoare necesităţilor şi intereselor lor. La fiecare dintre nivelele SNR este necesară 

dezvoltarea serviciilor pentru victimele TFU cu diferite grade de specializare conform necesităţilor 

identificate. Până la crearea SNR, reţeaua de servicii de nivel local destinate victimei TFU nu era 

dezvoltată, astfel încât cele mai multe servicii erau oferite la nivel naţional, ceea ce conducea la un 

cost mediu înalt pentru aceste servicii. De aceea, unul dintre obiectivele Strategiei SNR a devenit 

dezvoltarea sistemului local de servicii la nivel raional şi comunitar, precum şi a procesului de 

referire de la un nivel la altul. 

 

În perioada de raportare, conform datelor oferite de echipele multidisciplinare, 78 de cazuri a VTFU 

au fost referite pentru asistenţă şi protecţie la nivel naţional, adică la servicii de specializare înaltă.  

Pentru comparaţie, în anul 2011 au fost referite 45 de cazuri, iar în 2010 – 61 de cazuri au fost 

referite pentru asistenţă la acest nivel. Aceste date confirmă faptul că reabilitarea victimelor TFU 

necesită intervenţii de specializare înaltă care ar asigura recuperarea fizică, psihologică şi socială a 

persoanelor care au suferit de pe urma acestei crime, dar şi că serviciile disponibile la nivel local şi 

raional adesea nu sunt suficiente pentru acordarea asistenţei necesare, fie accesul la aceste servicii 

este mai anevoios. 

 

Durabilitatea mecanismului de asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU din cadrul SNR 

depinde în mare măsură de gradul de integrare a acestuia în sistemul naţional de protecţie socială. 

Înainte de crearea SNR , în general, victimele traficului de fiinţe umane aveau acces doar la asistenţa 

acordată de organizaţiile neguvernamentale şi internaţionale specializate. La moment, dat fiind faptul 

că victimele TFU reprezintă una dintre categoriile socialmente vulnerabile, acestora li este asigurat 

spectrul de beneficii sociale oferite în cadrul sistemului asistenţei sociale de stat.  

 



Astfel, pentru perioada de referinţă, conform datelor obţinute prin intermediul chestionarelor de 

monitorizare, victimele TFU au beneficiat de o gamă largă de măsuri de asistenţă socială oferite prin 

intermediul sistemului de asistenţă socială de stat conform următorului tabel:     

 

   Tabelul:Asistenţa victimelor TFU în cadrul sistemului asistenţei sociale de stat 

Măsuri de asistenţă socială  

Nr. beneficiarilor 

2010 2011 2012 

Prestaţii sociale 37 67 65 

Servicii sociale:    

1. îngrijirea la domiciliu 1 1 0 

2. cantinele de ajutor social 0 2 3 

3. sprijin din partea asistenţilor sociali comunitari  84 93 151 

4. serviciile centrelor comunitare    3 11 11 

5. specializate de îngrijire de zi 6 8 9 

6. centre de plasament temporar 27 34 9 

7. servicii de tip familie  8 11 1 

8. plasarea în CAP sau alt centru
2
  23 25 16 

9. plasarea în instituţiile pentru persoanele cu dezabilități 0 4 2 

10.plasarea în instituţiile rezidenţiale pentru copii 8 9 0 

  

Datele din tabel indică asupra faptul că EMD depun eforturi pentru asigurarea accesului victimelor 

TFU la asistenţă în cadrul sistemului asistenţei sociale de stat. Această analiza comparativă a 

măsurilor de asistenţă socială acordate victimelor TFU indică o anumită dinamică pozitivă. Aceste 

constatări pot conduce la concluzia că specialiştii din cadrul SNR care, comparativ cu raportul din 

anul trecut, adesea recurgeau să apeleze la asistenţa externă a donatorilor, care este mai uşor de 

accesat, anul acesta au început să mobilizeze resursele locale disponibile în sistemul naţional de 

asistenţă socială. Observăm cifra 0 pentru plasarea în instituţiile rezidenţiale pentru copii, concluzie 

fiind faptul că EMD-urile pun accentul pe reintegrarea copiilor în familiile biologice/extinse, evitând 

instituţionalizarea copiilor.  

 

Deşi scopul final al Strategiei SNR este de a integra abordarea aplicată pentru asistenţa beneficiarilor 

și mecanismele elaborate în acest sens în cadrul sistemului naţional de protecţie socială, la moment, 

în faza de consolidare a nivelului comunitar în asistenţa beneficiarilor SNR, totuşi mai rămâne a fi 

importantă menţinerea parteneriatului social existent dintre organizaţiile guvernamentale, 

neguvernamentale şi internaţionale în scopul asigurării calităţii asistenţei şi protecţiei acordate în 

cadrul SNR victimelor şi potenţialelor victime ale SNR.  

 

Informaţia prezentată în tabelul de mai jos reflectă gama de servicii de care au beneficiat victimele 

traficului de fiinţe umane în perioada de raportare, anul 2012, atunci când coordonarea asistenţei era 

realizată de EMD şi ONG-uri, respectiv:     

 

    Tabelul: Servicii acordate victimelor TFU prin intermediul EMD cu suportul diferitor programe 

finanţate de către donatori  

Servicii acordate victimelor Cazuri 

asistate 

2011 

(EMD) 

Cazuri 

asistate 

2011 

(ONG) 

Cazuri 

asistate 

2012 

(EMD) 

Cazuri 

asistate 

2012 

(ONG) 

1. Asistenţă în repatriere; 24 51 15 39 

2.  Plasarea temporară în Centrul de asistenţă si 

protecţie a victimelor TFU sau în alt centru, care oferă 

servicii specializate sau primare pentru persoanele 

aflate in dificultate; 

38 72 23 64 

                                                 
2
 Această cifră reflectă plasarea în CAP doar a celor beneficiari care au fost referiţi de către EMD.  



3. Ajutor de primă necesitate (alimente, obiecte de 

igienă personală, medicamente, îmbrăcăminte şi 

similare); 

70 177 77 60 

4. Asistenţă medicală; 47 71 26 79 

5. Asistenţă psihologică (consiliere individuală si de 

grup, consilierea membrilor de familie, etc.); 

90 175 31 92 

6. Asistenţă în restabilirea şi perfectarea actelor 25 18 14 17 

7. Asistenţă juridică (reprezentare în instanţii diferite, 

soluţionarea problemelor locative etc.); 

17 37 9 9 

8. Integrare în învăţământul general obligatoriu; 14 3 8 4 

9. asigurarea integrării profesionale (informare si 

consiliere profesionala, orientare si formare 

profesionala,stagiu); 

5 21 3 15 

10. asistenţă in plasarea în câmpul muncii;  9 15 6 20 

11. consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei 

activităţi de întreprinzător; 

- 2 2 0 

12. măsuri de dezvoltare a potenţialului personal 

(participarea în grupuri de susţinere, grupuri de 

consultare psiho-socială etc.); 

3 90 1 103 

 

După cum indică datele de mai sus, majoritatea victimelor, care au beneficiat de asistenţă şi protecţie 

prin intermediul EMD au primit аjutor de primă necesitate (alimente, obiecte de igienă personală, 

medicamente, îmbrăcăminte, etc.), asistenţă psihologică (consiliere individuală şi de grup, consilierea 

membrilor de familie) şi asistenţă medicală.  ONG-urile, în schimb au oferit preponderent asistenţă 

psihologică şi juridică, precum şi informare şi consiliere profesională. 

 

Astfel, se poate afirma că, pe lângă faptul că asistenţa finanţată din exterior completează programul 

de asistenţă garantat de stat, actorii cu profil diferit din cadrul SNR, de asemenea se completează 

reciproc în oferirea serviciilor calitative victimelor TFU. 

 

E. Dreptul la un proces echitabil (art. 14) 

22. La capitolul reforma justiţiei, menţionăm, că La 25 noiembrie 2011 Parlamentul Republicii 

Moldova a aprobat Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (in continuare 

Strategia sau SRSJ). Documentul a intrat în vigoare la 6 ianuarie 2012, data publicării în Monitorul 

Oficial nr. 1-6/6. Strategia are drept obiectiv general edificarea unui sector al justiţiei accesibil, 

eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă 

standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la 

asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. 

 

Strategia este structurată pe şapte piloni, fiecare din care reflectă cele mai presante probleme ale 

sectorului şi dezvoltă acţiunile din respectivul domeniu de reformă pentru a atinge obiectivele 

specifice. Aceşti piloni sunt: 

 Pilonul I. Sistemul judecătoresc; 

 Pilonul II. Justiţia penală; 

 Pilonul III. Accesul la justiţie şi executarea hotărârilor judecătoreşti; 

 Pilonul IV. Integritatea actorilor sectorului justiţiei; 

 Pilonul V. Rolul justiţiei în dezvoltarea economică; 

 Pilonul VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei; 

 Pilonul VII. Sectorul justiţiei bine coordonat, administrat şi responsabil. 

 

La 16 februarie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (in continuare Planul 



de acţiuni). Publicarea Planului de acţiuni în Monitorul Oficial a avut loc abia la 5 iunie 2012. In baza 

Strategiei, Ministerul Justiţiei este desemnat drept instituţie coordonatoare pentru realizarea 

monitorizării şi coordonării implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016 şi a Planului de acţiuni. 

 

De asemenea a fost creat un mecanism de coordonare şi monitprizare a implementării Stategiei. 

Astfel, prin Ordinul Ministrului Justiţiei au fost create 6 Grupuri de lucru pentru monitorizarea 

implementării acţiunilor pentru fiecare din primii şase piloni prevăzuţi în Strategie şi Planul de 

acţiuni (Grupuri de lucru sectoriale) şi Grupul pentru coordonarea implementării Strategiei, grup de 

nivel superior, responsabil pentru monitorizarea implementării Strategiei în ansamblu şi a acţiunilor 

din Pilonul VII în particular. Grupul pentru coordonarea implementării Strategiei a avut 4 şedinţe pe 

parcursul anului 2012. Nivelul superior al coordonării şi monitorizării Strategiei este exercitat în 

cadrul Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, care analizează 

raportul general anual de implementare a Strategiei şi se pronunţă cu privire la cele mai importante 

probleme intervenite, cele cu privire la care nu s-au găsit soluţii la nivelul grupurilor sectoriale şi a 

Grupului de coordonare. Componenţa Consiliului Naţional a fost modificată în anul 2012 şi în noua 

componenţă acesta s-a intrunit pe 11 decembrie, şedinţă în care s-a pus în discuţie Regulamentul 

Consiliului. 

 

În cadrul Ministerului Justiţiei, prin ordin, a fost constituit un Secretariat, care oferă asistenţă tehnică 

Grupurilor de lucru. Activitatea Grupurilor de lucru este reglementată printr-un Regulament de 

funcţionare şi o Metodologie de monitorizare, aprobate prin ordinul ministrului justiţiei. Prin acelaşi 

Regulament a fost stabilit şi mecanismul de soluţionare a potenţialelor conflicte ce pot apărea între 

instituţiile implementatoare. Grupul pentru coordonarea implementării Strategiei a aprobat în calitate 

de document cu caracter de recomandare şi un Plan de comunicare pentru promovarea rezultatelor 

Strategiei de reformă în sectorul justiţiei. 

 

Un directoriu al paginii web a Ministerului Justiţiei este consacrat mecanismului de coordonare şi 

monitorizare a implementării Strategiei1. In directoriul respectiv se conţin toate documentele care 

derivă din activitatea acestuia, inclusiv agendele şi procesele-verbale ale tuturor şedinţelor de lucru 

ale grupurilor pentru coordonarea şi monitorizarea Strategiei. 

 

În cadrul mecanismului de coordonare şi monitorizare a implementării Strategiei este inclusă şi 

bugetarea adecvată a realizării acţiunilor din Strategie şi Planul de acţiuni. Astfel, începând cu anul 

2013, cheltuielile inerente implementării acţiunilor din Planul de acţiuni au fost reflectate în Cadrul 

Bugetar pe Termen Mediu 2013-2015, iar bugetul anual pentru sectorul justiţiei, constituit din suma 

bugetelor actorilor implicaţi, a crescut cu 59,6%. 

 

În februarie 2013, a fost elaborat primul raport privind gradul de implementarea a Strategiei. Astfel, 

dintre cele 157 de acţiuni scadente la data de 31 decembrie 2012 – 87 sunt realizate, ceea ce 

reprezintă un procentaj de 56% din totalul de acţiuni, 49 sunt realizate parţial, ceea ce reprezintă 31% 

din total, iar 21 sunt nerealizate, acestea reprezentând 13% din total.  

 

Obiectivul specific definit pentru Pilonul I este „Consolidarea independenţei, responsabilităţii, 

eficienţei, imparţialităţii şi transparenţei sistemului judecătoresc‖, urmând ca acesta să fie atins prin 

asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc; sporirea transparenţei şi a 

eficienţei sistemului judecătoresc; ridicarea profesionalismului şi a responsabilităţii persoanelor 

implicate în efectuarea justiţiei. 

 

Un progres important pentru anul 2012 a fost atins prin adoptare de către Parlament a două mari 

proiecte de legi şi anume: Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 cu privire la modificarea şi completarea 

unor acte legislative din domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc; Legea nr. 154 

din 5 iulie 2012 cu privire la selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor. 

Adoptarea acestor legi vin să contribuie la : 



 Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de 

administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare 

bugetară  

 Stabilirea unor criterii clare, obiective, transparente şi bazate pe merit pentru procedura de 

selectare, numire şi promovare a judecătorilor   

 Unificarea şi asigurarea transparenţei procedurii de numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor  

instanţelor judecătoreşti; stabilirea unor criterii clare şi transparente de selectare a candidaţilor 

pentru aceste funcţii  

 Revizuirea procedurilor degrevării, detaşării şi transferului judecătorilor în vederea asigurării 

independenţei lor şi pentru respectarea principiului separării puterilor  

 Consolidarea capacităţilor de autoadministrare a sistemului judecătoresc prin revizuirea 

rolului, componenţei şi competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale instituţiilor 

din subordinea acestuia 

 Sporirea transparenţei mecanismelor şi instituţiilor de autoadministrare judecătorească  

 Revizuirea funcţionării instituţiei judecătorului de instrucţie în vederea includerii acestuia in 

corpul judecătoresc comun în calitate de judecător specializat în materia respectivă 

 Unificarea sistemului de accedere în profesia de judecător  

 Crearea unui sistem de evaluare periodică a performanţei actorilor din sectorul justiţiei, bazat 

pe merit, pe criterii clare, obiective şi transparente

 Consolidarea rolului inspecţiei judiciare şi clarificarea atribuţiilor acesteia  

 Reformarea instituţiei imunităţii judecătorilor pentru a se asigura exclusiv imunitatea 

funcţională  

 Consolidarea sistemului judecătoresc prin introducerea funcţiei de asistent judiciar şi 

modificarea statutului şi atribuţiilor grefierului  
De asemenea, a fost definitivat proiectul Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, 

acesta fiind în prezent remis Guvernului spre aprobare. 

 

La capitolul lupta eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei, menţionăm despre proiectul legii 

privind modificarea şi completarea unor acte normative (inclusiv a Codului Penal în vederea 

instituirii măsurii confiscării extinse)  şi proiectul legii privind testarea integrităţii profesionale 

(acesta făcând parte din pachetul legislativ de măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei), au fost 

definitivate în baza obiecţiilor şi propunerilor parvenite  în urma coordonării cu instituţiile interesate 

şi a dezbaterilor publice. Pachetul proiectelor de legi cu privire la măsurile anti-corupție, elaborat în 

vederea asigurării implementării acțiunilor Pilonului IV ‖Integritatea actorilor justiției‖ din SRSJ, a 

fost remis Guvernului la data de 04 octombrie 2013. Acestea corespund standardelor Consiliului 

Europei fiind supuse expertizei în acest sens. 

 

Perioada care a precedat adoptării Strategiei reformei sectorului justiţiei a fost marcată de 

următoarele realizări. 

 

În scopul asigurării eficienţei şi independenţei justiţiei a fost adoptată Concepţia finanţării 

sistemului judecătoresc  (HP nr. 39 din 18.05.10), care reflectă evaluarea generală a mecanismului 

de finanţare a sistemului judecătoresc prin: 

 estimarea totalului bugetelor instanţelor judecătoreşti ţinând cont de două compartimente: 

bugetul operaţional şi bugetul capital; 

 stabilirea unor criterii unice de percepere a taxelor pentru anumite servicii; 

 gestionarea sistemelor informaţionale ale instanţelor de judecătoreşti; 

 consolidarea capacităţii de administrare a unui sistem de finanţare transparent. 

 

În vederea realizării  Concepţiei privind finanţarea sistemului judecătoresc  a fost aprobat  Planul de 

acţiuni  de implementare a Concepţiei respective pentru 2010-2013 (HG nr. 803 din 7 septembrie 

2010), obiectivele trasate în Planul respectiv  au drept scop ameliorarea mecanismului de finanţare a 

sistemului judecătoresc prin măsuri de ordin legislativ şi organizatoric. 

 



În scopul asigurării accesibilităţii procesului de justiţie, au fost diminuate impedimentele de ordin 

economic-financiar. Astfel, prin Legea nr. 90 din 20.05.2010 pentru completarea art. 3 din legea 

taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992,  a fost plafonată suma maximă ce ar putea fi achitată cu titlu 

de taxă de stat, constituind drept o garanţie a accesului la justiţie pentru persoanele care, din 

considerente financiare, nu-şi  pot valorifica un drept sau un interes legitim. 

 

În vederea asigurării imparţialităţii şi independenţei judecătorilor în procesul de examinare a 

cauzelor, precum şi perfecţionarea mecanismului de tragere la răspundere a judecătorilor, evitarea 

imixtiunii în activitatea acestora a fost adoptată de către legislativ Legea nr. 152 din 18 iulie 2010 

pentru modificarea şi completarea unor actele legislative (legea nr. 544 cu privire la statutul 

judecătorului, legea nr. 950  cu privire la Colegiul disciplinar şi la răspundere disciplinară a 

judecătorilor şi legea nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii). Per ansamblu, legea 

vizează următoarele probleme conceptuale: 

 Crearea mecanismelor pentru evitarea influenţelor asupra judecătorilor în procesul de 

examinare a cauzelor, fiind instituită obligaţia pentru judecători de a informa, în scris, 

preşedintele instanţei judecătoreşti unde acesta activează şi Consiliul Superior al Magistraturii 

despre orice tentativă de a fi influenţat în procesul de examinare a cauzelor; 

 Amendarea listei abaterilor disciplinare, prevăzute la art. 22 din Legea cu privire la statutul 

judecătorului, fiind completata cu lit. (h2) nepublicarea, din motive imputabile judecătorului, 

a hotărîrii judecătoreşti pe pagina web din internet a instanţei judecătoreşti prin intermediul 

Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor; 

 Modificarea procedurii disciplinare, art.18 al Legii cu privire la colegiul disciplinar şi la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor, prin acordarea persoanei care a depus plângerea ce a 

constituit drept temei pentru intentarea procedurii disciplinare, a dreptului de a da explicaţii în 

şedinţa colegiului disciplinar, dacă colegiul consideră necesar. 

 

Referitor la Sistemul de executare a hotărârilor judecătoreşti a fost reformat prin instituirea 

sistemului de executori judecătoreşti privaţi. (Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din  

17.06.2010). Astfel, legea reglementează statutul, sarcinile, responsabilităţile executorilor 

judecătoreşti, precum şi modul de organizare profesională şi autoadministrare. 

 

Executorii judecătoreşti îndeplinesc o activitate de interes public, fiind investiţi de către stat cu 

competenţe de executare a hotărârilor judecătoreşti. Executorul judecătoresc desfăşura o activitate 

liberală care nu constituie activitate de profit, iar principalul scop de investire în funcţie a acestora 

este executarea hotărârilor judecătoreşti.  

 

În vederea implementării adecvate a Legii nr. 113  privind executorii judecătoreşti şi a Legii nr. 143 

pentru modificarea şi completarea Codului de executare, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, proiect prin care se amendează un şir de legi 

conexe în materie (Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul contravenţional, 

Codul fiscal, etc.). Respectivul proiect de lege a fost coordonat în modul stabilit de lege cu organele 

interesate şi urmează a fi remis Guvernului pentru aprobare. 

 

Suplimentar, prin ordinul ministrului justiţiei a fost aprobat Regulamentul nr. 9 din 18 ianuarie 2011 

privind condiţiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi condiţiile de efectuare a 

stagiului şi Regulamentul de activitate a Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti nr. 75 

din 9 martie 2011. 

 

Libertatea de religie şi credinţă (art. 18) 

 

23. Procedura înregistrării cultelor religioase şi părţilor lor componente se derulează în condiţiile 

prevederilor Legii nr.125 din 11 mai 2007. La momentul actual, cadrul normativ în domeniul 

dreptului la libertatea de religiei este satisfăcător.  

 

Totodată, în vederea executării Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2011 – 2015, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011, precum şi la solicitarea societăţii 



civile a fost constituit grupul de lucru privind modificarea cadrul legal cu privire la cultele religioase 

şi părţile lor componente, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei, dl Oleg EFRIM, nr. 263 din 21 

iulie 2011.  

 

La 14 iulie 2011 Ministerul Justiţiei a organizat o întrevedere cu participarea reprezentanţilor 

societăţii civile pentru a analiza cadrul legislativ şi practica aplicării acestuia în domeniul libertăţii 

religiei în Republica Moldova. La întrevedere au participat cultele religioase, reprezentanţi ai 

organizaţiilor internaţionale, ai organizaţiilor necomerciale republicane în domeniul drepturilor 

omului, apărării drepturilor copiilor, promovării democraţiei, etc, precum şi reprezentanţii Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii din Moldova. 

 

Urmare acestei reuniuni, Ministerul Justiţiei a sistematizat propunerile solicitate şi parvenite de la 

societatea civilă în vederea modificării Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase 

şi părţile lor componente, astfel, a fost elaborat Studiul „LIBERTATEA DE CONŞTIIŢĂ, GÎNDIRE 

ŞI RELIGIE – ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE DE REGLEMENTARE‖. La 6 septembrie 2011, 

Ministerul Justiţiei în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica 

Moldova a desfăşurat o masa rotundă cu tematica „Libertatea de Conştiiţă, Gîndire şi Religie – 

Actualitate şi Perspective de Reglementare‖, cu participarea dlui Heiner Bielefeldt, Raportorul 

Special al Naţiunilor Unite pentru libertatea religiei sau credinţei şi reprezentanţilor societăţii civile. 

 

Astfel, legea nr.125-XVI din 11 mai 2007 a fost modificată prin legea nr. 278 din 27.12.11, devenind 

legea privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie, reiterează angajamentul Statului faţă de 

libertatea de religie sau convingeri şi descrie în detalii cerinţele juridice in anumite domenii. In acest 

context notăm că legea clarifică că libertatea de religie sau convingeri include, printre altele, dreptul 

la schimbarea religiei sau convingerii şi proclamarea şi manifestarea convingerilor religioase in 

public şi in privat, in singurătate şi in comunitate cu alţii, precum şi dreptul de a nu împărtăşi o religie 

sau convingere. La fel ca şi Constituţia, Legea oferă prioritate normelor internaţionale privind 

drepturile omului in cazul unui conflict sau inconsistenţe.  

 

Aceasta reglementează crearea şi înregistrarea cultelor religioase şi a părţilor lor componente, 

garantând dreptul la existenţă a minorităţilor religioase.  De asemenea stipulează că intoleranţa 

religioasă manifestată prin acte ce obstrucţionează practicarea liberă a unui cult religios şi sprijinirea 

ostilităţii constituie crime şi trebuie să fie pedepsite in conformitate cu legislaţia existentă.  

 

De asemenea, notăm că în martie 2011, Ministerul Justiţiei a înregistrat primul cultul religios Liga 

Islamică din Republica Moldova. Drept consecinţă, cultul musulman a fost inclus în Registrul de Stat 

al organizațiilor necomerciale. 
 

Luând în considerare că la 12 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat 

hotărârea Maşaev c. Moldovei (cererea nr. 6303/05), a fost modificat Codul cu privire la 

contravenţiile administrative
i
 în ce priveşte limitarea dreptului la libertatea de conştiinţă şi religie a 

celor care participă la ritualurile religioase ale cultelor neînregistrate.  Pentru a nu admite adoptarea 

unei norme contrare hotărârii Maşaev c Moldovei, la adoptarea noului Cod contravenţional
ii
, în art. 54 

se stipulează că se sancţionează „Împiedicarea libertăţii de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a 

avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia ori 

convingerile în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici 

religioase, de cult şi prin îndeplinirea riturilor‖. 

 

Libertatea de opinie şi de exprimare (art. 19) 

24. În februarie 2011 a intrat în vigoare Legea cu privire la deetatizarea publicaţiilor periodice 

publice. Această lege este încă o reuşită importantă a organizaţiilor de media naţionale. Legea obligă 

autorităţile publice să deetatizeze ziarele finanţate din bani publici, încurajând astfel concurenţa loială 

în domeniul presei scrise. 

 



În iunie 2010 au fost modificate regulile de reflectare a campaniei electorale în presă, urmărindu-se 

descătuşarea activităţii radiodifuzorilor în campania electorală. În cadrul ultimelor campanii  

electorale a fost remarcată concordanţa cu angajamentele asumate faţă de OSCE, Consiliul Europei. 

 

În aprilie 2011 a intrat în vigoare un nou Cod deontologic al jurnalistului, elaborat de Consiliul de 

presă. Consiliul reprezintă o structură independentă de autoreglementare a mass-media care urmăreşte 

ca fiecare mijloc de informare în masă să respecte un set de valori (norme etice) universal acceptate.  

Consiliul garantează publicului calitatea informaţiei primite, demonstrând faptul că jurnaliştii sunt 

responsabili şi că nu există necesitatea unei reglementări a mass-media de către stat. 

 

Libertatea de circulaţie, căsătorie, familie şi măsuri de protecţie a minorilor (art.12, 23, şi 24) 

 

25. Consolidarea sistemului de protecţie socială a copilului inclusiv în contextul sistemului 

rezidenţial de îngrijire a copilului s-a realizat pe toate componentele strategice şi anume: cadrul 

normativ şi cadrul instituţional. Dezvoltarea sistemului s-a realizat concomitent ca parte integrantă a 

reformei întregului sistem de asistenţă socială, bazându-se pe revizuirea conceptului sistemul de 

servicii sociale dezvoltat în cadrul Programului naţional privind crearea sistemului integrat de servicii 

sociale, care are următoarele caracteristici:  

 identificarea şi prioritizarea necesităţilor individuale ale persoanelor în dificultate; 

 soluţionarea problemelor la nivel comunitar, precum şi prestarea serviciilor sociale 

specializate beneficiarilor conform necesităţilor; 

 integrarea serviciilor sociale, evitând dublarea, suprapunerea sau lacunele în prestarea 

acestora; 

 coordonarea procesului de utilizare eficientă şi formare profesională a resurselor umane 

angajate în sistemul de asistenţă socială; 

 gestionarea asigurării calităţii şi eficienţei serviciilor sociale conform standardelor de calitate 

şi mecanismelor unice. 

Fundamentul reformei l-a constituit implementarea serviciului de asistenţă socială comunitară, fiind 

dezvoltată reţeaua naţională a asistenţilor sociali comunitari, astfel dacă în anul 2007 erau angajaţi 

538 asistenţi sociali, actualmente în serviciu activează 1140 asistenţi sociali comunitari. 

  

Pentru standardizarea activităţii personalului angajat în sistemul de asistenţă socială au fost aprobate 

Ghidurile de aplicare practică privind: Managementul de caz, Sistemul de prevenire a separării 

copilului de familie, Mobilizarea comunităţii, Mecanismul de referire a cazului în sistemul de servicii 

sociale şi Mecanismul de supervizare profesională în asistenţa socială. Conform prevederilor Planului 

de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului au fost întreprinse acţiunile 

necesare pentru dezvoltarea serviciilor sociale adresate familiilor cu copii şi copiilor aflaţi în situaţie 

de dificultate, fiecare din aceste servicii cunoscând o dinamică pozitivă.  

 

Astfel, actualmente în republică activează 206 asistenţi parentali profesionişti care au în plasament 

314 copii; 84 case de copii de tip familial în care sunt plasaţi 346 copii; precum şi  26 centre de 

plasament temporar pentru copii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi în care sunt plasaţi circa 

1000 copii. Totodată, la nivel comunitar sunt funcţionale 75 centre comunitare, de serviciile cărora 

beneficiază 9000 copii; 39 centre de zi pentru copii în situaţie de risc cu circa 4400 beneficiari, 

inclusiv 14 centre prestează servicii şi copiilor cu dizabilităţi, iar în scopul prevenirii abandonului 

copiilor o activitate productivă se desfăşoară în cadrul a 10 Centre maternale, care în anul 2012 au 

prestat. 

 

În scopul dezvoltării sistemului de servicii sociale alternative plasamentului în instituţii de tip 

rezidenţial şi asigurării calităţii acestor servicii, Ministerul a elaborat şi promovat spre aprobare 

cadrul normativ necesar pentru: 

 serviciul de asistenţă socială comunitară; 

 serviciul de asistenţă parentală profesionistă; 

 casele de copii de tip familial; 

 centrele maternale; 



 centrele de zi şi de plasament pentru copii în situaţie de risc; 

 centre de zi şi de plasament pentru copii cu dizabilităţi; 

 case comunitare pentru copii în situaţie de risc; 

 centrele de reabilitare a victimelor violenţei în familie; 

 centrele de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane. 
 

Suplimentar, menţionăm că printre ultimele evoluţii sub aspectul dezvoltării cadrului normativ în 

domeniul serviciilor sociale se numără aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, care determină 

cadrul naţional pentru prestarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, precum şi adoptarea 

Legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, implementarea căreia începând cu anul 2013 

constituie un mecanism viabil de evaluare a calităţii serviciilor sociale prestate şi asigurarea 

drepturilor beneficiarilor. 

 

În scopul consolidării capacităţilor specialiştilor care activează în domeniul protecţiei sociale a 

copiilor Ministerul, cu suportul donatorilor internaţionali şi în parteneriat cu organizaţiile 

internaţionale şi neguvernamentale a organizat două cicluri de instruire iniţială şi un ciclu de instruire 

continuă a tuturor asistenţilor sociali comunitari, precum şi o serie de instruiri tematice pentru toţi 

colaboratorii structurilor teritoriale de asistenţă socială, managerii serviciilor sociale, asistenţi 

parentali profesionişti şi părinţi - educatori. În scopul asigurării unui venit minim garantat familiilor 

sărace s-a realizat reforma sistemului de prestaţii sociale, printre efectele căreia se numără şi 

 prevenirea separării copiilor de familie din motivul sărăciei, peste 70% din beneficiarii de ajutor 

social fiind familiile cu copii. 

 

Pentru promovarea unor programe de susţinere a elevilor şi studenţilor orfani în vederea satisfacerii 

nevoilor de învăţare a acestora şi încurajării lor să-şi continue studiile în învăţământul secundar 

profesional, mediu de specialitate sau superior, au fost majorate substanţial normele de cheltuieli pentru 

plata indemnizaţiilor şi ajutoarelor materiale pentru elevii şi studenţii orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă 

care îţi continuă studiile. 

 

Concomitent, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a susţinut implementarea unor proiecte 

regionale pentru acordarea suportului absolvenţilor instituţiilor rezidenţiale, în special cu privire la orientarea 

profesională şi prevenirea traficului şi exploatării. 

 

Reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copii de risc, care urmează a fi separaţi de părinţi şi 

plasaţi într-un serviciu de îngrijire astfel încât, alături de dezvoltarea serviciilor alternative de 

protecţie a copiilor, o realizare foarte importantă în procesul de dezvoltare a sistemului de protecţie a 

copilului rezidă în activitatea în fiecare raion şi municipiu a Comisiilor pentru protecţia copilului aflat 

în dificultate, reprezentând elementul de bază în procesul de prevenire a plasamentului nejustificat al 

copiilor în sistemul de îngrijire rezidenţială. 

 

Pentru consolidarea capacităţilor membrilor Comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate a 

fost aprobat Suportul de curs şi Curriculum-ul naţional de instruire. În scopul optimizării activităţii 

Comisiilor, Ministerul a testat şi aprobat mecanismul de monitorizare şi evaluare a activităţii 

acestora, care asigură colectarea sistematică a informaţiilor realiste la nivel comunitar, raional şi 

naţional cu privire la necesităţile de dezvoltare a serviciilor sociale pentru familiile cu copii şi copiii 

aflaţi în situaţie de dificultate, astfel încât fiind posibilă o planificare mai eficientă a necesarului de 

resurse umane şi materiale pentru îmbunătăţirea calitativă a situaţiei copiilor în dificultate.  

 

Concomitent, menţionăm că începând cu anul 2010 a fost lansată reforma în domeniul protecţiei 

persoanelor cu dizabilităţi, iniţiată odată cu ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, care stabileşte un nou concept de abordare a persoanelor cu dizabilităţi nu 

doar prin prisma protecţiei sociale şi a stării de sănătate, dar în primul rând prin prisma drepturilor 

omului şi a incluziunii sociale.  

 

În scopul racordării cadrului normativ naţional la prevederile Convenţiei au fost promovate: Strategia 

de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi; Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu 



dizabilităţi.  În context menţionăm că, la data de 27 iulie 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial 

Nr. 155-159, art. 508 şi a intrat în vigoare Legea nr. 60-XIX din 30 martie 2012, privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

       

Prezenta Lege are ca obiect de reglementare incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, bazat pe 

respectarea drepturilor şi a libertăţilor  fundamentale ale omului, şi reglementează drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora, de asemenea garantează 

posibilităţi pentru participare în toate domeniile vieţii, fără discriminare, de rând cu ceilalţi membri ai 

societăţii. 

 

Totodată menţionăm că, Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, stabileşte 

inclusiv, dezvoltarea serviciilor sociale în conformitate cu standardele europene şi internaţionale, 

astfel. prin Hotărârea Guvernului nr.711 din 9 august 2010  a fost aprobat Regulamentul – cadru şi 

Standardele minime de calitate pentru serviciul social „Locuinţă protejată‖.Acest serviciu  prevede 

plasarea într-o locuinţă a adulţilor cu dizabilităţi mintale uşoare cu capacitate deplină de exerciţiu, 

care nu dispun de locuinţă sau necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi care cu suport periodic, pot 

duce o viaţă independentă în comunitate. 

       

În termeni practici serviciul Locuinţă protejată contribuie la susţinerea persoanelor cu dizabilităţi 

mintale de a trăi în comunitate, prevenirea instituţionalizării, îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor 

persoane şi incluziunii lor sociale.  

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 936 din 8 octombrie 2010 a fost aprobat Regulamentul–cadru privind 

organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară‖ şi a standardelor minime de calitate, 

care este unul specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care necesită asigurarea continuă a 

condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în 

comunitate.  

 

Prin Hotărârea Guvernului nr.722 din 22.09.2011 a fost aprobat „Regulamentul - cadru de organizare 

şi funcţionare a serviciului social Echipă mobilă şi Standardelor minime de calitate‖. Serviciul social 

„Echipa mobilă‖ este un serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă 

socială şi suport la domiciliu beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, cît şi consiliere 

şi suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestuia. 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23 mai 2012 a fost aprobat „Regulamentul-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală‖ şi Standardele minime de 

calitate‖.  

 

Scopul serviciului social „Asistenţă personală‖ este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor 

cu dizabilităţi severe pentru a-i ajuta să ducă o viaţă cât mai independentă în propria casă şi în 

comunitate. Dezvoltarea acestui tip de serviciu va contribui şi la îmbunătăţirea măsurilor de protecţie 

socială a membrului de familie care asigură îngrijirea persoanei cu dizabilităţi severe, şi din această 

cauză se confruntă cu diverse dificultăţi, inclusiv ce ţine de imposibilitatea de a se angaja în câmpul 

muncii şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale. Pentru anul 2013 în bugetul de stat 

au fost aprobate mijloace financiare în cuantum de 4800,8 mii lei pentru angajarea a 179 unităţi de 

asistenţi personali.  

 

Totodată, autorităţile publice locale pot angaja asistenţi personali şi din sursele proprii. Concomitent 

informăm că, prin Hotărârea Guvernului nr. 413 din 14 iulie 2012  a fost aprobat „Regulamentul-

cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro‖ şi Standardele minime de 

calitate‖ . 

Serviciul social specializat „Respiro‖, oferă asistenţă timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe 

o perioadă de maxim 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază 

de o perioadă de repaus. 

 



Alăturat informăm că, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale au fost dezvoltate şi activează, 

inclusiv, cu suportul proiectului Comunitate Incluzivă-Moldova şi a altor donatori, 112 servicii comunitare şi 

de suport pentru persoanele cu dizabilităţi (56 create în anul 2012), dintre care:  

 Case Comunitare (s.Hansca, r-l.Ialoveni; s.Mitoc, r-l.Orhei şi s.Voloave, r-l.Soroca) unde sunt plasaţi 

14 copii cu dizabilităţi mintale dezinstituţionalizaţi din Casa – internat pentru băieţi Orhei. Totodată 

sunt în proces de dezvoltare 7 servicii Casă Comunitară (în raioanele: Dubăsari, Teleneşti, Nisporeni, 

Anenii Noi, Făleşti, Sîngerei şi Ungheni); 

 3 Locuinţe Protejate (or. Orhei, or. Călăraşi şi rl. Dubăsari), pentru 10 adulţi cu dizabilităţi;       

 5 servicii Respiro (în raioanele Orhei, Cimişlia, Făleşti, Ungheni şi Teleneşti) care oferă suport pentru 

19 copii cu dizabilităţi; 

 16 Echipe Mobile dintre care 9 (în raioanele Ungheni, Sîngerei, Făleşti, Anenii Noi, Dubăsari, 

Nisporeni, Cimişlia, mun. Bălţi şi Chişinău) deja activează, iar în alte 7 raioane (Ialoveni, Hînceşti, 

Leova, Orhei, Soroca, Edineţ şi Teleneşti) sunt la etapa de instruire a personalului; 

 429 de asistenți personali care îngrijesc de 441 persoane cu dizabilităţi severe; 

 3 servicii de Asistenţă Parentală Profesionistă, care oferă suport pentru 3 copii cu dizabilităşi; 

 inclusiv 38 de copii cu dizabilităţi beneficiază de serviciile Cadrului didactic de suport. 

 

La sfârşitul anului 2011 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a demarat un amplu proces 

de reformă în domeniul protecţiei copilului, care îşi propunea ca finalitate elaborarea şi aprobarea 

Strategiei şi Planului Naţional de acţiuni în domeniul protecţiei copilului şi familiei.  Strategia de 

protecţie a copilului şi familiei 2013-2020 reprezintă un document de politici care are drept scop 

dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de protecţie a familiilor cu copii în situaţie de risc şi copiilor 

aflaţi situaţie de dificultate. 

 

Noul document strategic este focusat pe un set de obiective generale stabilite în conformitate cu 

situaţia actuală a familiilor şi copiilor în risc sau dificultate, bazându-se pe cele mai bune practici 

internaţionale în domeniu. Totodată, acesta asigură sinergia cu alte documente de politici şi politicile 

în domeniul protecţiei copilului şi a familiei. 

 Drept obiective generale ale strategiei sunt propuse: 

 Asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi educaţia copiilor în mediu familial; 

 Prevenirea şi combaterea abuzului, neglijării şi exploatării copiilor, promovarea practicilor 

non-violente în creşterea şi educarea copiilor; 

 Concilierea vieţii de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creşterii şi 

dezvoltării armonioase a copilului 

 Actualmente, proiectul Strategiei este în proces de consultare publică cu reprezentanţii 

societăţii civile. Totodată, pentru a. 2013 este propusă elaborarea Planului Naţional de acţiuni 

2013-2016 (pe termen mediu) pentru implementarea Strategiei vizate. 

 

Suplimentar, menţionăm că în vederea asigurării unor măsuri de protecţie şi de monitorizare a 

copiilor rămaşi fără ocrotire părintească Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat 

proiectul legii privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.  

 

Proiectul legii defineşte un şir de noţiuni principale utilizate în sistemul de protecţie a copilului, 

revizuieşte activitatea autorităţilor tutelare, propune abilitarea cu atribuţii de autoritate tutelară a 

primarilor şi a structurilor teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei, reglementează 

procedura de autosesizare şi înregistrare a sesizărilor despre copiii aflaţi în situaţie de risc, termenele, 

specialiştii şi autorităţile responsabile de emiterea dispoziţiilor privind evaluarea situaţiei copiilor, 

atribuirea statutului şi plasamentul copiilor separaţi de părinţi. Proiectul vizat a fost adoptat de 

Parlament în luna iunie 2013 şi urmează a fi promulgat. Acesta va intra în vigoare începând cu data 

de 01 ianuarie 2014. 

 

Concomitent, menţionăm că Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat 

Regulamentul-cadru cu privire la serviciul de sprijin familial pentru familii cu copii, care va 

reprezenta un serviciu oferit familiilor cu copii pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în 

vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. Serviciul vizat prevede şi 



acordarea unui suport monetar sub formă de plată lunară sau unică pentru creşterea copilului şi/sau 

încadrarea acestuia în procesul educaţional. Proiectul a fost promovat Guvernului spre aprobare.   

 

Actualmente, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei desfăşoară un curs de instruire, care 

vine să consolideze capacităţile instituţionale şi funcţionale ale autorităţilor administraţiei publice 

locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului. Astfel, vor fi instruiţi toţi primarii şi specialiştii în 

protecţia drepturilor copilului din cadrul Secţiilor/Direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei 

din republică -  circa 2150 persoane. 

 

26. Prin adoptarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016, Republica Moldova şi-

a asumat angajamente să asigure un sistem de justiţie corect, accesibil, care să ofere copiilor victime 

şi martori, respectarea şi implementarea eficientă a tuturor drepturilor, la cel mai înalt nivel posibil. 

Aceasta presupune aplicarea unui sistem de justiţie prietenoasă copilului - sistem de justiţie 

accesibil, corespunzător vârstei, rapid, adaptat la şi concentrat pe necesităţile şi drepturile copilului, 

inclusiv, dreptul la un proces echitabil, dreptul de a participa la procese şi de a le înţelege, dreptul la 

viaţă privată, la integritate şi demnitate.  

 

În acest context, menţionăm că au fost elaborate unele amendamentele la Legea nr. 198 cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat din 26 iulie 2007, în vederea acordării dreptului de asistenţă 

juridică garantată de stat copiilor victime ale infracţiunilor (aprobate de Guvern la 5 mai 2013). 

 

Totodată, notăm că la 25 aprilie 2013 Ministerului Justiţiei a definitivat şi a făcut public studiul cu 

privire la perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea persoanelor care lucrează cu 

copiii aflaţi în contact cu sistemul  justiţiei. Studiul respectiv a arătat că actorii implicaţi în lucru cu 

copiii urmează a fi specializaţi prin acte departamentale la nivelul fiecărei instituţii în parte. Astfel, 

nu este necesar modificarea cadrului normativ în acest sens. 

 

Totodată, pornind de la calitatea Ministerului Justiţiei de coordonator al implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, în scopul realizării optime a acţiunii 6.3.2. p.2 

din Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei – Amenajarea în incinta instanţelor de 

judecată, a procuraturilor şi a comisariatelor de poliţie a spaţiilor destinate asistenţei şi audierii 

copiilor, conform Ordinului MJ nr. 2015 din 22 mai 2013, a fost constituit Grupul de lucru inter-

instituţional care va elabora conceptul cu privire la modul şi standardele de instituire a spaţiilor de 

audiere prietenoase copiilor şi va decide locul unde să fie create camerele de audiere a copiilor, 

precum şi standardele tehnice şi de procedură, care urmează a fi respectate în procesul de audiere a 

copiilor în încăperile special amenajate cu acest scop. Totodată, acesta va definitiva un proiect de 

modificare a legislaţiei în vederea instituirii unei justiţii prietenoase copiilor. 

 

                                                 
i
 În vigoare până în 31 mai 2009 

ii
 În vigoare din 31 mai 2009 


