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SUMAR EXECUTIV 

 

Proiectul de asistență tehnică “Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în 
Republica Moldova” este parte a sprijinului oferit de către UE pentru reforma justiției în Moldova, 
având obiectiv general de punere în aplicare a unei reforme durabile a justiției în Republica Moldova 
și de a crește eficiența sistemului judiciar și a altor agenții din sectorul justiției. Acesta este unul 
dintre 3 proiecte de asistență tehnică desfășurate în paralel,  focusat pe funcționarea instanțelor de 
judecată din Republica Moldova, justiția penală și executarea hotărârilor judecătorești (atât penale, 
cât și civile). Proiectul este implementat în consorțium de Centre for International Legal Cooperation 
(CILC), în parteneriat cu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), 
Penal Reform International (PRI), Netherlands Helsinki Committee (NHC) și Institutul de Reforme 
Penale (IRP). Scopul proiectului este de a sprijini anumite părți ale reformelor propuse în Strategia 
de reformă a sectorului justiției (SRSJ) 2011-2016 și Planul de Acțiuni, conturând aspectele cheie ale 
reformei justiției în ceea ce privește sistemele de executare a hotărârilor judecătorești, detenție,  
probațiune și reabilitare în Moldova.  
 
Studiul “Mecanismul intern de depunere a plângerilor de către minori şi bărbaţi în detenţie”1 este 
elaborat în cadrul proiectului, având menirea de a efectua o evaluare a modalităţii de depunere a 
plângerilor către administraţia instituţiilor penitenciare şi DIP de către minori şi barbaţi arestaţi 
preventiv şi condamnaţi la privaţiune de libertate, prin prisma exigenţelor legislative interne şi 
internaţionale în domeniu. În baza studiului, sunt formulate câteva recomandări, implementarea 
cărora ar permite eficientizarea mecanismului intern de plângeri şi de aici, o mai mare protecţie a 
deţinuţilor. 
 
Studiul analizează cadrul conceptual al mecanismului de depunere a plângerilor de către deţinuţi, 
mecanismul de facto de depunere a plângerilor de către minorii în arest preventiv, minorii 
condamnaţi la privaţiune de libertate, particularităţile mecanismului de depunere a plângerilor de 
către adulţi în arest preventiv şi condamnaţi la privaţiune de libertate, precum şi modalitatea şi 
deficienţele de examinare a plângerilor de către DIP.  
  
Aplicând metodologia de cercetare, s-a ajuns la următoarele concluzii majore: deţinuţii cunosc în 
linii mari despre modalitatea realizării dreptului consfințit legal de a depune plângeri, atât către şeful 
instituţiei penitenciare cât şi către DIP. Datorită modificărilor legislative recente, minorii în procesul 
de formulare a plângerilor şi de recepţionare a răspunsurilor, sunt asistaţi de specialişti. Teoretic, nu 
                                                           
1 Activitate сe derivă din SRSJ, conexă domeniului specific de intervenţie 6.5.5 – ”Consolidarea sistemului de înaintare şi examinare a 

plângerilor privind activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar”, acţiunea 1  - „Efectuarea unui studiu privind 

procedurile de soluționare a plângerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar”. „Sistem 

eficient de reclamații pentru minori la etapa pre-proces şi de condamnare și mecanism independent de monitorizare, extins și 

operațional la nivel național” este indicat şi în Criteriile de performanță și indicatorii utilizați pentru debursări (Matricea de Politici), 

Anexa 1 a Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei 

justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013. 
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există impedimente de a valorifica mecanismul de plângeri. Totodată, datorită capacităţii limitate de 
a satisface cerinţele legitime ale deţinuţilor şi capacităţii insuficiente de a garanta protecţia celor 
care au depus plângeri, nivelul de încredere a deţinuţilor în mecanismul intern de depunere a 
plângerilor este modest (de fapt o situaţie similară se constată şi în raport cu mecanismul extern de 
depunere a plângerilor). 
 

În baza celor constatate, este necesar de a elabora formulare de aducere la cunoştinţă a drepturilor, 

obligaţiilor şi interdicţiilor opozabile deţinuţilor adaptate nivelului de dezvoltare a deţinuţilor; de a 

asigura că drepturile şi obligaţiile nu sunt doar comunicate dar şi explicate la admiterea în instituţie 

şi pe parcursul detenţiei; de a asigura traducerea prevederilor referitor la drepturi, obligaţii şi 

interdicţii opozabile deţinuţilor în alte limbi decât română şi rusă, conform necesităţilor populaţiei 

carcerale; de a asigura că orice răspuns sau decizie luată în privinţa unui minor ca rezultat al 

examinării petiţiei acestuia urmează a fi comunicată în mod obligatoriu şi reprezentanţilor săi legali; 

de a elabora o nouă soluţie tehnologică a evidenţei electronice, excluzând evidenţa pe hârtie a 

petiţiilor; de a revizui şi consolida capacitatea structurilor responsabile de examinarea petiţiilor din 

DIP ce ar duce la intervenţii diligente şi prompte. 
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I. INTRODUCERE 

Un Consorțium compus din Centre for international Legal Cooperation (CILC), în parteneriat cu Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Penal Reform International (PRI), Netherlands 

Helsinki Committee (NHC) și Institutul de Reforme Penale (IRP) – în continuare „Consorțium”, implementează 

proiectul UE de asistență tehnică “Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și reabilitare în 

Republica Moldova”. 

 

Acest proiect face parte din sprijinul oferit de către UE pentru reforma justiției în Moldova, orientat spre 

punerea în aplicare a unei reforme durabile a justiției  și creșterea eficienței sistemului judiciar și a altor agenții 

din sectorul justiției. Acesta este unul dintre 3 proiecte de asistență tehnică desfășurate în paralel, focusat pe 

funcționarea instanțelor de judecată din Republica Moldova, justiția penală și executarea a hotărârilor 

judecătorești (atât penale, cât și civile). 

 

Scopul proiectului este de a sprijini anumite părți ale reformelor propuse în Strategia de reformă a sectorului 

justiției (SRSJ) 2011-2016 și Planul de Acțiuni, conturând aspectele cheie ale reformei justiției în ceea ce 

privește sistemele de executare a hotărârilor judecătorești, detenție,  probațiune și reabilitare în Moldova, 

prin: 

 

- oferirea sprijinului la îmbunătățirea cadrului legal și a procedurilor de reglementare a 

activității executorilor judecătorești, consilierilor de probațiune și lucrătorilor din  

penitenciare; 

- reformarea cadrului legal pentru a facilita activitatea consilierilor de probațiune în vederea 

îmbunătățirii politicilor punitive și de reabilitare; 

- sporirea capacităților executorilor judecătorești, consilierilor de probațiune și a lucrătorilor 

din penitenciare de a-și efectua munca, prin aplicarea unor metodologii moderne și eficiente.  

 

Beneficiarii direcți sunt instituțiile implicate în executarea hotărârilor judecătorești, în probațiune și 

reabilitare: Departamentul Instituțiilor Penitenciare și rețeaua de penitenciare, Inspectoratul Naţional de 

Probațiune, precum și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Alți beneficiari indirecți sunt colegii de 

serviciu asociați, cum ar fi asistenți sociali, psihologi, cadre didactice, precum și orice persoană sau entitate 

implicată în procesul de justiție, ca infractor sau victimă, reclamant sau pârât, precum și publicul larg în 

general.   

 

Studiul “ Mecanismul intern de depunere a plângerilor de către minori şi bărbaţi în detenţie” este elaborat 

în cadrul proiectului, având menirea de a efectua o evaluare a modalităţii de depunere a plângerilor către 

administraţia instituţiilor penitenciare şi DIP de către barbaţi minori şi adulţi arestaţi preventiv şi condamnaţi 

la privaţiune de libertate, prin prisma exigenţelor legislative interne şi internaţionale în domeniu. În baza 

studiului, sunt formulate câteva recomandări, implementarea cărora ar permite eficientizarea mecanismului 

intern de plângeri şi de aici, o mai mare protecţie a deţinuţilor. 
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II. METODOLOGIE 

 

Prezentul studiu are la bază câteva întrebări de cercetare: 

- Este reglementat suficient în legislaţia Republicii Moldova (inclusiv modificările legislative) dreptul 

deţinuţilor de a depune plângeri?; 

- Sunt asigurate premizele pentru accesibilitatea mecanismului de depunere a plângerilor? 

- Au deţinuţii posibilitate de a formula plângeri administraţiei locului de detenţie şi organului ierarhic 

superior? 

- Care sunt deficienţele majore în funcţionalitatea mecanismului intern de depunere a plângerilor de 

către minori şi bărbaţi în arest preventiv şi condamnaţi la privaţiune de libertate? 

Conform metodologiei de realizare a studiului şi resurselor alocate pentru aceasta, au fost utilizate 

următoarele metode: 

 Analiză documentară, inclusiv acte internaţionale, rapoarte în privinţa Republicii Moldova, SRSJ la 

compartimentele ce ţin de detenţie, mecanisme de protecţie a drepturilor omului în locurile de 

detenţie; 

 Inventarierea rapoartelor recente privind gradul de realizare a acţiunilor incluse în SRSJ, rapoartele 

instituţiei Avocatului Poporului;  

 Analiză legislativă, în special analiza CE RM şi SEPC; 

 Analiza datelor statistice, inclusiv cele prezentate de către DIP şi cele plasate pe pagina web a 

instituţiei; 

 Intervievarea managerilor şi responsabililor de procesarea şi examinarea petiţiilor din cadrul DIP şi 

din instituţii penitenciare (IP 102, IP 133, IP 154);  

 Observarea directă şi intervievarea specialiştilor şi deţinuţilor (IP 10, IP 13, IP 15). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Penitenciar de tip semiînchis unde îşi execută pedeapsa deţinuţii minori. 
3 Izolator de urmărire penală, în acesta funcţionează un sector de tip semiînchis pentru detenţia condamnaţilor majori de gen 

masculin, antrenaţi la lucrări de deservire a penitenciarului. 
4 Penitenciar de tip închis pentru detenţia condamnaţilor majori de gen masculin. 
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III. CONSTATĂRI 
 

 

III.1 CADRUL CONCEPTUAL AL MECANISMULUI DE DEPUNERE A PLÂNGERILOR DE CĂTRE 

DEŢINUŢI 

 

Bunele practici de gestionare a instituţiilor de detenţie arată că este mai bine de a asigura 

funcţionalitatea adecvată a unei instituţii de detenţie (inclusiv prin echitabilitatea, motivarea şi 

explicarea deciziilor ce răspund nevoilor speciale şi respectă drepturile şi interesele legitime ale 

deţinuţilor) decât de a reacţiona la plângeri referitor la anumite aspecte defectuoase sau pretinse 

defectuoase.  

 

Totuşi, existenţa unui mecanism funcţional de plângeri urmează a fi văzută ca un avantaj pentru 

administraţia locurilor de detenţie. Astfel, plângerile parvenite de la deţinuţi, dacă sunt analizate 

minuţios, permit inter alia managementului superior al sistemului penitenciar şi al instituţiei de 

detenţie să sporească responsabilitatea angajaţilor5, să protejeze deţinuţii de eventuale abuzuri, să 

sesizeze anumite probleme ce nu sunt cunoscute angajaţilor instituţiei de detenţie, să detensioneze 

situaţia din locurile de detenţie prin înlăturarea la fază incipientă a unor cauze ce pot duce la conflicte 

sau alte situaţii nedorite (ex. încălcare în masă a ordinii, suicid). Generalizarea concluziilor ce derivă 

din analiza plângerilor ar putea duce la anumite măsuri legislative, instituţionale sau formulare de 

politici în domeniu. 

 

În primul rând, se impune menţiunea că plângerile trebuie deosebite de solicitări. Astfel, plângerile 

reprezintă un dezacord / obiecţie / nemulţumire în raport cu o decizie/ situaţie, în raport cu 

incapacitatea / refuzul de a acţiona. Cererile / solicitările vizează mai mult crearea condiţiilor pentru 

valorificarea /exercitarea / recunoaşterea unui drept subiectiv sau realizarea unui interes legitim 

decât protecţia unui drept lezat.  

 

În general, putem deosebi câteva categorii de plângeri6: 

 

- Plângeri ce invocă o infracţiune (acestea includ bănuieli a existenţei elementelor constitutive 

a componenţei de infracţiune7; presupuse fapte infracţionale comise de angajaţi ai instituţiei 

                                                           
5 De exemplu, în cazul unor plângeri credibile şi confirmate referitor la comportamentul nereglamentar al unui angajat, administraţia 

locului de detenţie ar putea decide anumite măsuri (inclusiv sancţionarea angajatului) pentru o mai bună funcţionare a instituţiei.  
O plângere colectivă sau mai multe plângeri individuale depuse în aceeaşi perioadă de timp implică o prudenţă deosebită la 
examinare şi nu trebuie în mod necesar să ducă la sancţionarea angajatului instituţiei de detenţie.  

6 Human Rights and Prisons. Manual on Human Rights training for Prison Officials. United Nations, New York and Geneva, 2005, p. 
131. 

7 De exemplu, plângeri ce invocă faptele prevăzute de art. 1661 CP RM, Tortura, tratamentul inuman sau degradant. Alegații de tortură 

se conțin şi în plângerile deţinuţilor din sistemul penitenciar către avocatul poporului, (după cum urmează: anul 2012 - 35, anul 2013 
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de detenţie şi/sau deţinuţi; pot fi echivalate cu sesizări, denunţ, mai rar autodenunţ8). Dacă 

astfel de plângeri includ bănuieli rezonabile, acestea urmează a fi referite organelor cu 

competenţă de urmărire penală. În general, alegaţiile de tortură şi alte rele tratamente 

urmează a fi examinate imediat9, trebuie să ducă la investigaţii promte şi imparţiale de către 

o autoritate independentă10, asigurând protecţia reclamantului şi a martorilor împotriva 

oricărei maltratări sau intimidări datorită plângerii depuse sau dovezii furnizate. 

 

- Plângeri civile ce includ o pretenţie de reparare a prejudiciului cauzat adresate intanţei de 

judecată. Deşi nu este încă perceput ca ceva frecvent în contextul Republicii Moldova, uneori 

deţinuţii formulează pretenţii civile (de exemplu referitor la prejudiciul cauzat sănătăţii prin 

omisiuni medicale or prin acţiunile ilegale ale altor deţinuţi sau ale angajaţilor instituţiei de 

detenţie). Astfel de plângeri (ce constituie cereri de chemare în judecată) ţin de competenţa 

instanţei de judecată. 

 

- Plângeri referitor la varii practici defectuoase în locurile de detenţie. În viaţa cotidiană a 

deţinuţilor apar multiple situaţii care le cauzează anumite incomodităţi, suferinţe, frustrări, 

prejudicii etc. ce nu derivă din natura legală a pedepsei. Totodată, pentru deţinut prejudiciul 

nu este atât de vizibil sau semnificativ pentru a înainta o pretenţie civilă în instanţă, sau 

acesta crede că prejudiciul nu poate fi demonstrat printr-o legătură cauzală directă şi 

exclusivă or deţinutul doreşte doar înlăturarea cauzelor prejudiciului şi nu repararea propriu-

zisă a prejudiciului cauzat în urma unei acţiuni licite sau ilicite or deţinutul crede că prejudiciul 

poate fi reparat pe căi extrajudiciare. Aceste plângeri sunt adresate administraţiei locului de 

detenţie, după caz superiorilor sau unor instituţii externe împuternicite cu examinarea 

plângerilor deţinuţilor. 

 

- Plângeri împotriva unei decizii a administraţiei locului de detenţie. Dacă deţinutul nu este 

de acord cu răspunsul la o solicitare (verbală sau în scris) sau cu modalitatea de soluţionare 

a unei plângeri de către administraţia locului de detenţie, acesta ar putea contesta răspunsul 

la organul ierarhic superior (în cazul nostru DIP) sau la autorităţi împuternicite din exterior. 

 

                                                           
- 36, anul 2014 – 23; vezi: Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, Centrul pentru Drepturile Omului din 

Moldova, Chişinău, 2016, p. 60). Alegații de tortură se conțin şi în sesizările adresate procuraturii (NB: nu numai deţinuţi): anul 2012 

- 970, anul 2013 -  719, anul 2014 - 663 sesizări; vezi: Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, Centrul 

pentru Drepturile Omului din Moldova, Chişinău, 2016, p. 65. 
8 Vezi: art. 262-264 CPP. 
9 vezi: art. 13. Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la 

New York, 10 decembrie 1984, publicată în ediţia oficială „Tratate Internaţionale”, 1998, vol. 1, p. 129, ratificată de Republica 
Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 473-XIII din 31.05.1995, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34 din 
22.06.1995. 

10 vezi: regula 57, Regulile Minime ale Naţiunilor Unite privind tratamentul deţinuţilor (Regulile Nelson Mandela). 
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- Plângeri împotriva deciziei de aplicare a unei sancţiuni disciplinare. Deşi acestea la fel sunt 

plângeri împotriva unei decizii a administraţiei locului de detenţie, ele trebuie privite distinct 

or gradul de vulnerabilitate a petiţionarului, exigenţele faţă de procedura de examinare şi 

garanţiile legale sunt diferite. Aceste plângeri sunt examinate de către autorităţi 

împuternicite din exterior (în cazul nostru instanţa de judecată) 11  sau organul ierarhic 

superior (în cazul nostru DIP)12. 

 

 

La examinarea funcţionalităţii mecanismului de plângeri, urmează a lua în considerare câteva 

aspecte: 

 

- Prevederi legale referitor la posibilitatea de a depune plângeri; 

- Existenţa de facto a unui mecanism de depunere a plângerilor; mecanism intern şi extern de 

depunere a plângerilor; 

- Informaţia despre modalitatea de depunere a plângerilor, disponibilitatea şi accesibilitatea 

informaţiei pentru deţinuţi; 

- Mijloacele de comunicare disponibile în locurile de detenţie; 

- Existenţa unor formulare standard; 

- Servicii de suport pentru valorificarea mecanismului de depunere a plângerilor; 

- Confidenţialitatea informaţiei inclusă în plângere; 

- Evidenţa plângerilor depuse; 

- Mecanismul de verificare a celor invocate în plângeri; 

- Mecanismul de luare a deciziei referitor la cele invocate în plângeri; 

- Soluţiile care pot fi luate în cazul examinării plângerilor; 

- Informaţia despre rezultatul examinării plângerilor; 

- De asemenea, ar prezenta interes: cauzele abţinerii de la depunerea plângerilor; ponderea 

plângerilor adresate de la libertate în interesul deţinuţilor (de către rude și/sau reprezentanți 

legali, asociaţii obşteşti); nivelul de satisfacţie a petiţionarilor referitor la mecanismul de 

plângeri; pertinenţa soluţiilor incluse în răspunsurile la plângeri.  

 

În conformitate cu metodologia aplicată (ce derivă din resursele alocate de proiect pentru derularea 

misiunii expertului care a întocmit prezentul studiu, precum şi solicitarea beneficiarului), prezentul 

studiu reflectă mecanismul intern de depunere a plângerilor de către minori şi bărbaţi, deţinuţi în 

sistemul penitenciar al Republicii Moldova.  

 

 

 

                                                           
11 Vezi: art. 267, alin. 6 şi 61 CE. 
12 Vezi: art. 267, alin. 6 CE. 
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Astfel, nu constituie obiect de evaluare al prezentului studiu: 

 

- Funcţionalitatea mecanismului de depunere a solicitărilor, cererilor de către deţinuţi (sesizări 

ce invocă mai degrabă crearea condiţiilor pentru valorificarea /exercitarea unui drept 

subiectiv sau realizarea unui interes legitim decât protecţia unui drept lezat); 

- Mecanismul extern de depunere şi examinare a plângerilor (sesizări ale altor instituţii decât 

şeful instituţiei de detenţie şi DIP); 

- Funcţionalitatea mecanismului de depunere a plângerilor de către femei în detenţie (în arest 

preventiv şi cele care execută pedeapsa privativă de libertate) şi adulţi condamnaţi la 

detenţiune pe viaţă. 
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III.2 MECANISMUL DE DEPUNERE A PLÂNGERILOR DE CĂTRE MINORI ÎN AREST PREVENTIV 

 

Deţinuţii în stare de arest trebuie să aibă acces liber la înaintarea plângerilor atât în interiorul, cât şi 

în afara instituţiei de detenţie, şi să aibă acces confidenţial la autoritatea cuvenită împuternicită cu 

examinarea plângerilor. Aceste căi sunt suplimentare la orice drept de intentare a proceselor 

legale13 . Plângerile umează a fi examinate în termene restrânse. Autorităţile sunt obligate să 

examineze reclamaţiile scrise ale familiilor deţinuţilor (sau altor persoane14) referitoare la încălcări 

ale drepturilor deţinuţilor15.  

 

Dreptul de a depune plângeri de către persoanele arestate preventiv16 şi condamnate la privaţiune 

de libertate este consacrat în legislaţia Republicii Moldova17. Conform art. 2101 al CE RM, dreptul 

la petiţionare al persoanelor condamnate este garantat18; condamnaţii formulează petiţiile numai în 

nume propriu şi în chestiuni ce îi vizează personal19. Dreptul la petiţionare al minorului arestat sau 

condamnat îl exercită însuşi minorul, reprezentanţii lui legali sau, în cazul lipsei acestora, organul 

de tutelă şi curatelă din raza instituţiei penitenciare20.  

 

Din perspectiva funcţionalităţii mecanismelor de protecţie a drepturilor deţinuţilor, contează nu 

doar prevederile legale, dar şi existenţa de facto a unui mecanism de depunere a plângerilor; 

mecanism intern (către directorul instituţiei, organul ierarhic superior - DIP) şi extern de depunere 

a plângerilor (ex. Avocatul Poporului, Mecanismul Naţional de prevenire a Torturii21, procuratura,  

 

                                                           
13 Pct. 44, Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Statelor Membre cu privire la cercetarea în stare de arest 

preventiv, condiţiile de desfăşurare şi măsuri de protecţie împotriva abuzului, Rec (2006) 13. 
14 vezi: Principiul 33, Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenţie sau 

încarcerare, Adunarea Generală a ONU, 9 decembrie 1988. 
15 Regula 70.5, Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Statelor Membre referitoare la regulile penitenciare 

europene Rec (2006)2. 
16 În privinţa persoanelor arestate preventiv, acest drept este consacrat prin normă de trimitere, art. 306 CE RM, Statutul juridic al 

persoanei aflate sub arest preventiv, stipulând „Dispoziţiile capitolului XXII din prezentul cod referitoare la condiţiile de deţinere, la 
drepturile şi obligaţiile persoanelor condamnate, la activităţile socioeducative, la stimulări şi sancţiuni disciplinare se aplică în mod 
corespunzător persoanelor aflate sub arest preventiv în măsura în care nu contravin dispoziţiilor prezentului titlu.” 

17 Dreptul la petiţionare este consfinţit în art. 52 al Constituţiei Republicii Moldova din 29.07.1994, republicată la 29.03.2016 în 
Monitorul Oficial nr. 78, art. nr. 140, data intrării în vigoare - 27.08.1994. 

18 Art. 2101 al CE RM, introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632. Anterior, acest drept deriva din alte prevederi 
legislative, inclusiv art. 169 CE RM, care garantează, inter alia, dreptul de a fi informat de instituţia sau organul care asigură 
executarea pedepsei, în limba pe care o înţelege, despre drepturile şi obligaţiile sale, modul şi condiţiile de executare a pedepsei, 
precum şi despre modificarea modului şi condiţiilor de executare a pedepsei; dreptul de a adresa petiţii (cereri, reclamaţii, propuneri, 
sesizări) administraţiei instituţiei ori organului care asigură executarea pedepsei sau organelor ierarhic superioare, instanţei de 
judecată, procuraturii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, asociaţiilor obşteşti, altor instituţii şi organizaţii, inclusiv 
internaţionale. Similar, pct. 87 SEPC prevede că deţinuţii au dreptul să înainteze cereri şi plângeri (reclamaţii, propuneri, sesizări) 
administraţiei penitenciarului, organelor ierarhic superioare, instanţelor judiciare, procuraturii, organelor autorităţilor publice 
centrale şi administraţiei publice locale, asociaţiilor obşteşti, precum şi organizaţiilor interstatale pentru apărarea şi respectarea 
drepturilor omului. 

19 Prezentarea petiţiilor în numele colectivelor sau în numele altei persoane este interzisă; vezi: pct. 396 SEPC. 
20 Alin. (5), art. 2101 al CE RM. 
21 NB: nu este o funcţie firească a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii examinarea cazurilor individuale. 
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instanţa de judecată, asociaţii obşteşti, Preşedinte al Republicii Moldova, Parlament, Guvern 22 , 

reprezentanţe diplomatice ale altor state, organizaţii internaţionale şi regionale neguvernamentale23 

şi interguvernamentale24. Atunci când e vorba de mecanismul intern de depunere a plângerilor, 

fiecare deţinut trebuie să aibă posibilitatea zilnic25 să adreseze solicitări şi să formuleze plângeri 

directorului instituţiei sau unei persoane autorizate26. 

 

Informaţia despre modalitatea de depunere a plângerilor trebuie să fie reflectată în regulile interne 

ale instituţiei (în conformitate cu actele normativ-juridice în vigoare). Regulile interne ale instituţiei 

(inclusiv modalitatea de formulare a solicitărilor şi de depunere a plângerilor) urmează a fi aduse la 

cunoştinţă deţinuţilor la admiterea în instituţia de detenţie, informaţia urmând a fi prezentată în 

scris27, într-o limbă pe care deţinutul o înţelege28, în modalitate adaptată nevoilor speciale29 şi într-

un limbaj înţeles şi adaptat vârstei şi nivelului de dezvoltare a minorilor. Informaţia despre regulile 

interne ale instituţiei trebuie să fie disponibilă în locaţiile cele mai frecventate de către deţinuţi. Din 

considerente practice, informaţia despre modalitatea de formulare a solicitărilor şi de depunere a 

plângerilor trebuie să includă şi datele de contact ale adresaţilor (corespunzătoare mijloacelor de 

comunicare disponibile în locurile de detenţie). 

 

În linii mari, minorii arestaţi preventiv cunosc despre faptul că au dreptul de a formula solicitări şi 

depune plângeri şi modalitatea de a o face. Aceasta se datorează unui cumul de factori, inclusiv 

informării individuale a deţinuţilor la admitere în instituţie sau în timpul detenţiei, plasării 

informaţiei în instituţie şi comunicării cu alţi deţinuţi. La admiterea în instituţia de detenţie, pe 

perioada aflării în carantină, deţinuţilor li se aduc la cunoştinţă drepturile, obligaţiile şi interdicţiile30 

opozabile. De regulă, sarcina dată revine serviciului educativ. Minorii semnează un proces-verbal „de 

aducere la cunoştinţă a drepturilor, obligaţiunilor şi interdicţiilor, sancţiunile disciplinare, ordinea 

interioară şi regulil de detenţie”. De fapt, acest proces-verbal face o trecere în revistă a numărului şi 

denumirii articolelor CE RM şi SEPC, fără a conţine prevederile propriu-zise ale legislaţiei. Astfel, nu 

                                                           
22 Inclusiv MJ, Comisii guvernamentale special create. 
23 De exemplu: Amnesty International (AI), Asociaţia pentru Prevenirea Torturii (APT), Organizaţia Mondială Contra Torturii (OMCT) 

etc. 
24 De exemplu: Comitetul ONU împotriva torturii (CAT), Subcomitetul ONU pentru prevenirea torturii (SPT), Comitetul European 

pentru Prevenirea Torturii (CPT). 
25 vezi: regula 56, Regulile Minime ale Naţiunilor Unite privind tratamentul deţinuţilor (Regulile Nelson Mandela) [United Nations 

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), UN General Assembly ResolutionA/RES/70/175, 
17 December 2015]. 

26  vezi: Pct. 66, Normele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate, Rezoluţia 45/113 din 14 
decembrie 1990. 

27 vezi: regula 54, Regulile Minime ale Naţiunilor Unite privind tratamentul deţinuţilor (Regulile Nelson Mandela). 
28 Pentru aceasta, instituţia de detenţie trebuie să dispună de traducerea regulilor interne în cele mai des utilizate limbi în această 

instituţie (în conformitate cu necesităţile populaţiei carcerale). Dacă deţinutul nu cunoaşte niciuna din aceste limbi, atunci urmează 
să i se ofere asistenţa unui traducător.  

29 Dacă deţinutul este analfabet, atunci informaţia i se prezintă oral. Dacă deţinutul are deficienţe sensoriale, atunci informaţia 
urmează a-i fi prezentată într-o modalitate adaptată nevoilor speciale.  

30 Conform pct. 32, SEPC. 

http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
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există certitudine referitor la explicarea31 detaliată a prevederilor articolelor care sunt menţionate în 

procesul-verbal, şi mai ales la oferirea acestor explicaţii pe înţelesul deţinuţilor minori (NB: este 

acelaşi formular ca şi pentru arestaţii adulţi). Similar, informarea generală (pe panourile informative) 

despre drepturile şi obligaţiile deţinuţilor minori reprezintă mai mult extrase din legislaţie, reguli, 

ordine, fără o adaptare adecvată nivelului de înţelegere a minorilor. Datorită statutului de arestat 

preventiv, deţinuţii sunt în contact cu avocaţii pe cauza lor penală, corespunzător anumită 

contribuţie referitor la informarea despre modalitatea de a depune plângeri, precum şi referitor la 

oportunitatea depunerii plângerilor revine avocaţilor. Sigur, şi prin comunicarea cu alţi deţinuţi, 

minorii află şi înţeleg despre modalitatea de depunere a plângerilor, dar acest fapt nu epuizează prin 

substituire obligaţiile pozitive ale administraţiei locurilor de detenţie.  

 

În cazul minorilor, prezintă interes serviciile de suport pentru valorificarea mecanismului de 

depunere a plângerilor. Exigenţa generală este că orice minor trebuie să aibă dreptul de a solicita 

ajutor membrilor familiei sale, al unor consilieri juridici, organizaţii umanitare sau al altora, atunci 

când acest lucru este posibil, pentru a înainta o plângere32.  

 

Minorii arestaţi preventiv sunt asistaţi de specialistul pentru lucrul cu minorii (personal specializat 

de educatori, psihologi sau asistenţi sociali) care explică / ajută / facilitează procesul de formulare a 

plângerilor, aceştia fiind responsabili şi de explicarea deciziei sau a conţinutului răspunsului, inclusiv 

explicarea modalităţii de contestare 33 . Această practică se datorează modificărilor legislative 

introduse în CE prin Legea 82 din 29.05.14. Referitor la formatul cererilor / plângerilor - nu există 

exigenţe stricte, dar modele de asemenea cereri sunt plasate pe panourile informative, ceea ce 

facilitează procesul. 

 

Cu toate acestea, instituţiile penitenciare nu dispun de regulile interne ale instituţiei şi informaţia 

referitor la mecanismul de depunere a plângerilor în alte limbi decât română şi rusă34 şi nici nu sunt 

asigurate cu servicii ale unor traducători / interpreţi. De asemenea, este cert că deţinuţii (în special 

analfabeţi) preferă să fie asistaţi în procesul de formulare şi depunere a plângerilor de către alţi 

deţinuţi35. 

                                                           
31 Deţinuţii pot avea acces la prevederile normative or conform pct. 54, SEPC „Textele dispoziţiilor legale, specificate în alin. (1) art. 

209 din Codul de executare, pot fi puse la dispoziţia deţinuţilor şi în bibliotecile penitenciarelor. Deţinuţii pot beneficia de orice 
unitate a fondului de carte al bibliotecii penitenciarului prin intermediul împrumutului sau lecturii nemijlocit în sala de lectură, în 
funcţie de categoria penitenciarului şi regimul de detenţie al deţinutului.” 

32  vezi: Pct. 69, Normele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate, Rezoluţia 45/113 din 14 
decembrie 1990. 

33 Art. 2101 al CE RM. 
34 Conform pct. 32 SEPC, „Pe perioada aflării în carantină deţinuţilor li se aduc la cunoştinţă, în limba de stat sau într-o limbă pe care 

aceştia o înţeleg, după caz, prin intermediul traducătorului, dispoziţiile Codului penal referitoare la executarea pedepsei, Codului 
de executare, Legii privind accesul la informaţie, prezentului Statut, ordinelor emise în temeiul Codului de executare şi 
Regulamentului de ordine interioară în penitenciarul respectiv, precum şi modificările acestora. Deţinuţii sunt informaţi, contra 
semnătură, privind drepturile, obligaţiile şi interdicţiile lor, folosirea mijloacelor tehnice de pază, care pot pune în pericol viaţa sau 
sănătatea lor, cazurile şi condiţiile aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de foc. În cazul deţinuţilor care au deficienţe 
de comunicare, dispoziţiile specificate în prezentul punct li se aduc la cunoştinţă prin modalităţi care să permită înţelegerea 
acestora.”  

35 Conform pct. 90, SEPC, deţinuţilor li se interzice folosirea altor deţinuţi pentru servicii personale. 
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Persoanele arestate preventiv, inclusiv minorii au posibilitate de a adresa managementului 

superior al instituţiei solicitări, opinii, cereri verbale (în timpul vizitelor proactive în sectoarele de 

detenţie ale directorului instituţiei - câteva ori pe lună sau ale directorului adjunct - zilnic sau mai 

des în cadrul audienţei36) sau petiţii în scris37.  Solicitările de audienţă sunt colectate în prima parte 

a zilei (~ ora 9.00) şi, de regulă, audienţa are loc în aceeaşi zi sau în ziua următoare. Primirea 

deţinuţilor în audienţă personală se efectuează zilnic de către administraţia penitenciarului, conform 

unui grafic38. Astfel, situaţiile care ar fi pasibile de plângeri se soluţionează în mod neformal (nescris), 

aşa încât nici nu se ajunge la formularea unei plângeri în scris. Cu toate acestea, statul nu e scutit de 

obligaţia de a asigura un mecanism de plângeri accesibil, prietenos copiilor, efectiv şi sigur.  

 

Petiţiile / plângerile adresate administraţiei penitenciarului (colectate din cutia internă pentru 

petiţii) sunt înregistrate în secretariatul instituţiei, cu aplicarea numărului şi parafei de primire pe 

exemplarul doi al petiţiei, care se restituie deţinutului39. Prezentarea în două exemplare a petiţiilor 

este pusă în sarcina deţinutului care le-a formulat, acesta fiind responsabil şi pentru identitatea 

conţinutului textelor acestora40. Ulterior, petiţia este examinată de către angajaţii instituţiei (în 

dependenţă de problema vizată). Conform legislaţiei41, petiţiile se examinează în termenele stabilite 

de către Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare42, iar examinarea petiţiilor 

minorilor se efectuează în mod preferenţial43. De regulă, examinarea unei petiţii durează 5-15 zile, 

în funcţie de complexitatea problemei invocate 44 . Nu au fost instituite proceduri distincte de 

urgentare a examinării petiţiilor minorilor, or nu se constată o tărăgănare a examinării petiţiilor în 

general. 

 

În procesul de examinare a petiţiei, conform regulii generale, minorul urmează a fi audiat şi a-şi 

expune propria opinie. La examinarea petiţiilor condamnaţilor minori, audierea acestora, iar în caz 

de necesitate, motivarea şi explicarea deciziei, se efectuează cu implicarea personalului specializat 

de educatori, psihologi sau asistenţi sociali45 . Dacă în timpul audienţei deţinutul nu solicită un 

răspuns în scris, acest fapt este fixat pe verso petiţiei. Deşi legea prevede că orice răspuns sau decizie 

luată în privinţa condamnatului minor ca rezultat al examinării petiţiei acestuia urmează a fi 

comunicată în mod obligatoriu şi reprezentanţilor săi legali, iar în lipsa lor, autorităţii tutelare 

respective46, în prezent acest lucru nu se întâmplă. 

                                                           
36 Formularea propunerilor, cererilor şi plângerilor în formă verbală are loc în cadrul audienţei personale; vezi pct. 400 SEPC. 
37 Conform pct. 392, SEPC, deţinuţii îşi formulează petiţiile în scris, care pot fi înaintate atât administraţiei penitenciarului, cât şi altor 

organe prevăzute de lege. 
38 Pct. 401, SEPC. 
39 Pct. 393, SEPC. 
40 Pct. 394, SEPC. 
41 Art. 2101 al CE RM. 
42 Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, publicată la 24.01.2003 în Monitorul Oficial nr. 6-8, art. nr. 23. 
43 Art. 2101, alin. (4) al CE RM. 
44 Conform Legii cu privire la petiţionare, art. 8, Petiţiile se examinează de către organele corespunzătoare în termen de 30 de 

zile lucrătoare, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară - fără întârziere sau în termen de 15 
zile lucrătoare de la data înregistrării, cu unele excepţii.  

45 Art. 2101 al CE RM. 
46 Art. 2101 al CE RM, pct. 3961 SEPC. 
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Petiţiile / plângerile  formulate în adresa DIP, la fel ca şi alte petiţii formulate în adresa altor 

organe47, se expediază destinatarului conform prevederilor privind expedierea corespondenţei48. 

Pentru expedierea scrisorilor, pe teritoriul penitenciarului (în fiecare sector izolat) sunt instalate cutii 

poştale, la care au acces deţinuţii, aceştia având dreptul să primească şi să expedieze din cont propriu 

scrisori, telegrame şi petiţii, fără a se limita numărul lor 49 . Din perspectiva confidenţialităţii 

informaţiei incluse în plângere, deţinuţii trebuie să aibă posibilitatea să formuleze fără cenzură 

solicitări sau plângeri referitor la tratamentul lor către managementul superior al sistemului 

penitenciar sau către alte autorităţi competente 50 . Astfel, contează cine poate avea acces la 

conţinutul plângerii şi în ce condiţii şi cine şi în ce condiţii are acces la răspunsul la plângeri. Scrisorile 

se pun în cutiile poştale, în plicuri închise, personal de către deţinuţi. Extragerea corespondenţei 

deţinuţilor din cutiile poştale se efectuează de către lucrătorii oficiului poştal din raza de 

circumscripţie a penitenciarului51. Astfel, colaboratorii penitenciarului nu au acces la conţinutul 

plângerii adresate de către persoana arestată către DIP şi nici o evidenţă de ieşire a asemenea 

plângeri nu se duce.  

 

Conform legislaţiei, cheltuielile pentru exercitarea dreptului la petiţionare al condamnaţilor minori 

sunt suportate, de regulă, de către ei personal. În cazul în care condamnaţii minori nu dispun de 

mijloacele băneşti necesare, cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiţionare prin cereri şi 

sesizări adresate organelor judiciare sau altor autorităţi publice, instanţelor sau organizaţiilor 

internaţionale interguvernamentale sunt suportate de către administraţia penitenciarului 52 . S-a 

menţionat că în practică, minorii utilizează pixuri, hârtie, plicuri şi timbre aduse de către rude, 

oferite de către alţi deţinuţi sau, mai rar, oferite de către angajaţi ai instituţiei de detenţie. 

 

Corespondenţa intrată în penitenciare adresată deţinuţilor, inclusiv  răspunsurile la petiţii examinate 

de DIP (detalii referitor la examinare, vezi III.6) este înregistrată de persoana împuternicită într-un 

registru special de evidenţă a corespondenţei de intrare a deţinuţilor. Administraţia locului de 

deţinere asigură transmiterea corespondenţei destinatarului în decurs de 24 ore de la primirea ei53, 

fără a fi cenzurată. Doar dacă răspunsul conţine o decizie (care duce la schimbări referitor la statutul 

persoanei, acţiuni din partea administraţiei etc.), acesta este anexat la dosarul personal al 

deţinutului. În procesul de evaluare, nu s-a creat impresia unui exces de verificare a corespondenţei 

de intrare.  

                                                           
47 Deşi deţinuţii pot valorifica asistenţa administraţiei instituţiei penitenciare, or conform art. 187, CPP RM „Administraţia instituţiei 

de deţinere a persoanelor reţinute sau arestate este obligată să asigure înregistrarea plângerilor şi cererilor persoanelor deţinute şi 
să trimită, în aceeaşi zi, plângerile şi alte cereri ale persoanelor deţinute adresate instanţei de judecată, procurorului sau altor 
colaboratori ai organului de urmărire penală, fără a le supune controlului şi cenzurii”, deţinuţii preferă asemenea adresări să le facă 
prin intermediul avocaţilor sau prin poştă recomandată. 

48 Pct. 395, SEPC. 
49 Pct. 325, SEPC. 
50 vezi: regula 56, Regulile Minime ale Naţiunilor Unite privind tratamentul deţinuţilor (Regulile Nelson Mandela). 
51 Pct. 343-345, SEPC. 
52 Art. 2101 al CE RM. 
53 Pct. 337, 338 SEPC. S-a menţionat că este problematic uneori pentru penitenciarele amplasate înafara localităţilor. 
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III.3 MECANISMUL DE DEPUNERE A PLÂNGERILOR DE CĂTRE MINORI CONDAMNAŢI LA 

PRIVAŢIUNE DE LIBERTATE 

 

Aşa cum am menţionat anterior, legislaţia Republicii Moldova consacră expres dreptul la petiţionare 

a persoanelor condamnate la privaţiune de libertate, de aici şi de a formula plângeri. Minorii (direct 

sau prin reprezentanţii lor legali54) au posibilitate de a valorifica mecanismul intern şi extern de 

depunere a plângerilor.  

 

La admiterea în instituţie, minorii, în linii mari, deja cunosc despre mecanismul intern de depunere a 

plângerilor (marea majoritate a acestora au fost transferaţi în IP 10 din izolatoarele de arest 

preventiv). Oricum ar fi, la explicarea regulilor interne ale instituţiei, minorilor li se explică şi 

modalitatea de formulare a solicitărilor şi plângerilor. Pe panourile informative sunt plasate modele 

de cereri / plângeri / petiţii cu informaţia de contact corespunzătoare. Plus la aceasta, angajaţii IP 10 

şi pe parcursul detenţiei asistă minorii la formularea solicitărilor / cererilor şi le explică răspunsurile 

cu consecinţe juridice (ex. hotărârea instanţei de judecată). 

 

Minorii condamnaţi la privaţiune de libertate au posibilitate să formuleze solicitări verbale şi scrise, 

să formuleze plângeri administraţiei IP 10. Este salutabil că şeful instituţiei practic zilnic comunică 

cu deţinuţii şi este vizibilă o atitudine proactivă de gestionare a situaţiilor care ar putea duce la 

formularea unor plângeri. De asemenea, în IP 10 este un grafic clar de audienţă (şi formulare de 

solicitare de audienţă) şi o comisie referitor la petiţii care permite a face şi anumite sinteze referitor 

la problemele invocate în plângeri. 

 

Deţinuţii au pix, hârtie, plicuri, timbre (din contul de peculiu, aduse de rude sau asigurate de către 

administraţia IP 10) şi dotarea cu acestea nu constituie un impediment în formularea de plângeri.  

 

Dacă totuşi deţinutul doreşte să formuleze o solicitare / plângere / petiţie scrisă administraţiei IP 

10, atunci o depune la ofiţerul de serviciu, care o transmite secretariatului instituţiei. Evidenţa 

petiţiilor către administraţia IP 10 se duce într-un registru, în care se reflectă data, numele 

petiţionarului, obiectul petiţiei şi dacă este depusă sau nu cerere de audienţă. În anul 2015, au fost 

înregistrate 30 de solicitări / plângeri / petiţii (NB: nu se face diferenţiere între cereri şi plângeri, toate 

fiind calificate drept petiţii). Există o evidenţă clară a circuitului petiţiei, pentru aceasta fiind 

întocmită o fişă de evidenţă-control (ce include inter alia solicitantul, adresări anterioare, tipul 

documentului, conţinut sumar, rezoluţie, termen de examinare, data transmiterii spre examinare, 

executant, notă privind răspuns intermediar, însemnări de control, data şi indexul răspunsului, 

destinatar şi conţinutul răspunsului). 

 

 

                                                           
54 În 2015, au fost circa 10 solicitări din exterior către administraţia IP 10 referitor la varii subiecte ce ţin de detenţia în IP 10. 
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După înregistrare, directorul IP 10 stabileşte persoana responsabilă de examinarea solicitării / 

plângerii. De regulă, se desemnează 2 persoane (prima indicată fiind executorul de bază). 

Examinarea cazului este pregătită de către şefii de servicii. Aceştia efectuează verificările care se 

impun, după caz, acumulează materialele, acte, audiază persoane (este de menţionat că spaţiile 

publice sunt monitorizate video; pentru respectarea vieţii private, dormitoarele nu sunt 

monitorizate video). Ulterior, şeful instituţiei ia decizia ce derivă din circumstanţele cazului.  În mediu, 

durează câteva zile examinarea, uneori chiar o singură zi. Dacă minorul nu solicită un răspuns în scris, 

atunci acest fapt se indică pe verso petiţiei.  Şi în acest caz, deşi legea prevede că orice răspuns sau 

decizie luată în privinţa condamnatului minor ca rezultat al examinării petiţiei acestuia urmează a fi 

comunicată în mod obligatoriu şi reprezentanţilor săi legali, iar în lipsa lor, autorităţii tutelare 

respective, în prezent acest lucru nu se întâmplă. 

 

Solicitările şi plângerile adresate în exterior, inclusiv către DIP, se expediază destinatarului conform 

prevederilor privind expedierea corespondenţei. În acest scop, este amplasată o cutie poştală, 

corespondenţa fiind preluată de către lucrătorul oficiului poştal, corespunzător colaboratorii 

penitenciarului nu au acces la conţinutul plângerii adresate de către minorul condamnat către DIP .  

 

La recepţionarea corespondenţei pentru deţinuţi, se aplică ştampila şi un număr, angajatul 

serviciului securitate transmite răspunsul deţinutului care îl deschide în prezenţa angajatului. Atunci 

când corespondenţa de intrare pentru deţinuţi este din partea unei instituţii (inclusiv răspunsurile la 

petiţiile examinate de DIP, detalii referitor la examinare, vezi III.6), aceasta doar se transmite 

deţinutului, astfel încât teoretic angajaţii IP 10 nu au acces la răspunsurile la petiţii ce parvin de la 

DIP (cu excepţia cazurilor când drept rezultat al petiţiei, administraţia IP 10 urmează să întreprindă 

anumite acţiuni).  

 

În anul 2015, din IP 10 au parvenit doar 4 plângeri în adresa DIP. În opinia specialiştilor, copiii ar 

putea să nu depună plângeri din varii considerente, inclusiv din frica de represiuni sau intimidări din 

partea administraţiei locului de detenţie, convingerea că abuzul şi violenţa sunt parte firească a 

activităţii unui loc de detenţie, frica de a expune anumite aspecte ale vieţii private (ex. în cazul 

abuzurilor sexuale), manifestarea dezacordului prin alte modalităţi decât plângerile, neîncrederea în 

funcţionalitatea mecanismului de plângeri în virtutea experienţei individuale sau celei a altor deţinuţi, 

dar şi frecvenţei contactelor cu exteriorul ceea ce le oferă posibilitatea să utilizeze alte modalităţi de 

remediere a situaţiilor decât adresarea către DIP. 
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III.4 PARTICULARITĂŢILE MECANISMULUI DE DEPUNERE A PLÂNGERILOR DE CĂTRE BĂRBAŢI 

ÎN AREST PREVENTIV 

În linii mari, mecanismul intern de depunere a plângerilor de către bărbaţi în arest preventiv este cel 

descris la III.2 referitor la minorii în arest preventiv (mai precis, se aplică în privinţa minorilor 

mecanismul destinat adulţilor55). Mai jos, sunt incluse anumite particularităţi.  

 

Persoanele adulte arestate preventiv cunosc despre modalitatea de realizare a dreptului la 

petiţionare, de a formula cereri / solicitări şi a depune plângeri. Aceasta se datorează în anumită 

măsură şi informării depre regulile de detenţie în momentul admiterii în instituţie (semnarea 

procesului-verbal ce face trecere în revistă a numărului şi denumirii articolelor CE RM şi SEPC). De 

asemenea, unii deţinuţi (cu experienţă repetată de detenţie şi respectiv buni cunoscători ai regulilor 

de detenţie) asistă alţi deţinuţi în procesul de formulare a plângerilor. Totuşi, administraţia locurilor 

de detenţie trebuie să se asigure că îşi îndeplineşte adecvat obigaţiunile în ceea ce priveşte 

explicarea drepturilor, obligaţiilor şi interdicţiilor opozabile deţinuţilor, or atenţia la acest aspect este 

redusă în comparaţie cu atenţia acordată în cazul minorilor. 

 

Modele de cereri, plângeri sunt plasate pe panourile informative, fiind accesibile deţinuţilor. În 

privinţa adulţilor, nu există servicii de suport precum în cazul minorilor. Adulţii utilizează pixuri, 

hârtie, plicuri şi timbre aduse de către rude, oferite de către alţi deţinuţi sau, mai rar - dar totuşi 

există cazuri - oferite de către angajaţi ai instituţiei de detenţie. Adulţii au posibilitate de a formula 

cereri verbale şi scrise administraţiei instituţiei şi către DIP, cutiile poştale fiind amplasate în fiecare 

sector de detenţie (vezi III.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Este o practică întâlnită în mai multe state, atunci când mecanismul de depunere a plângerilor de către copii nu este adaptat vârstei 

şi nivelului de dezvoltare a copiilor şi sunt utilizate mecanismele dezvoltate pentru deţinuţii adulţi. 
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III.5 PARTICULARITĂŢILE MECANISMULUI DE DEPUNERE A PLÂNGERILOR DE CĂTRE BĂRBAŢI 

CONDAMNAŢI LA PRIVAŢIUNE DE LIBERTATE 

 

Regulile de detenţie, inclusiv drepul de a formula solicitări / plângeri sunt aduse la cunoştinţă la 

admiterea în penitenciar a adulţilor condamnaţi la privaţiune de libertate. Se semnează un proces-

verbal întitulat „de aducere la cunoştinţă deţinutului drepturile, obligaţiunile şi interdicţiile, 

sancţiunile disciplinare, ordinea interioară cu regulile conform legislaţiei în vigoare”. Procesul verbal 

conţine extrase din prevederile legislaţiei (CE) şi referinţă la SEPC. Şi în acest caz, nu există certitudine 

că deţinuţilor li se explică de către administraţie modalitatea de realizare a drepturilor şi nu există 

traducere a regulilor de detenţie decât în limba rusă. Totuşi, datorită interacţiunii cu deţinuţii cu 

experienţă de detenţie (în special se apelează la ei atunci când subiectul vizează un colaborator al 

locurilor de detenţie), deţinuţii cunosc modalitatea de formulare a solicitărilor şi plângerilor.  

 

Bărbaţii adulţi condamnaţi la privaţiune de libertate au posibilitate de a adresa anumite solicitări / 

opinii administraţiei penitenciarului în mod verbal în cadrul vizitelor angajaţilor în sectoarele de 

detenţie, inclusiv vizitele şefilor de instituţii şi adjuncţilor acestora. Este salutabilă formarea 

comisiilor pentru petiţii ce vizitează deţinuţii în sectoarele de detenţie, ceea ce permite administraţiei 

locurilor de detenţie să reacţioneze prompt la solicitările deţinuţilor şi să interacţioneze cu aceştia. 

De asemenea, deţinuţii pot solicita înscriere la audiere (în instituţii există grafice de audiere). În 

principiu, nu există impedimente de acces la managementul superior al instituţiei pentru deţinuţi.  

 

În cazurile în care deţinuţii doresc să primească un răspuns scris din partea administraţiei locului de 

detenţie, atunci ei formulează o solicitare scrisă. În acest sens, există o evidenţă clară a circuitului 

solicitării /plângerii.   

 

Plângerile către DIP sau alte instituţii din exterior sunt expediate conform regulilor generale de 

expediere a corespondenţei, din contul deţinutului. Pentru acesta, în sectoarele de detenţie sunt 

amplasate cutii poştale (de fapt, sunt 2 cutii – una pentru corespondenţa internă şi alta pentru 

corespondenţa externă). Extragerea corespondenţei externe se face zilnic de către lucrătorul 

oficiului poştal din localitate. Astfel, nu se duce o evidenţă a scrisorilor expediate. Uneori, deţinuţii 

consideră oportun de a expedia scrisori recomandate şi pentru aceasta solicită asistenţa angajaţilor 

instituţiilor de detenţie.  

 

La recepţionarea corespondenţei, aceasta se înmânează deţinutului, care semnează într-un registru 

(există registre separate pentru corespondenţa privată şi cea oficială parvenită de la instituţii). 

Răspunsurile oficiale de la DIP nu sunt anexate la dosarul personal (ar putea fi anexat la dosarul 

personal corespondenţa prin intermediul căreia s-a încercat a introduce obiecte interzise; se 

prezumă că nu poate parveni din partea DIP sau a altor instituţii publice). Corespunzător, angajaţii  
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instituţiilor de detenţie nu au acces la corespondenţa deţinuţilor cu DIP (atât solicitările / plângerile 

cât şi răspunsul la acestea). 

 

În cazul evaluării, s-a constatat că unii adulţi nu scriu plângeri deoarece nu au încredere în DIP 

(inclusiv frica de repercusiuni din partea angajaţilor instituţiei de detenţie), nu sunt satisfăcuţi de 

răspunsul la petiţii, subcultura criminală nu le permite, au convingerea că nu e bine de a scrie petiţii, 

sunt nepăsători referitor la propria situaţie, convingerea că abuzul şi violenţa sunt parte firească a 

activităţii unui loc de detenţie, frica de a expune anumite aspecte ale vieţii private (ex. în cazul 

abuzurilor sexuale).  
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III.6 EXAMINAREA PLÂNGERILOR DE CĂTRE DIP 

 

Deşi ţine mai mult de perspectiva managerială şi organizatorică, vom sublinia câteva deficienţe şi 

constrângeri în procesul de examinare a petiţiilor de către DIP (acestea fiind conexe abordării prin 

prisma respectării dreptului deţinutului de a depune plângeri): 

 

 Evidenţa dublă a petiţiilor (solicitărilor /cererilor şi plângerilor) 

La recepţionarea de către DIP, petiţiile sunt înregistrate, se aplică ştampilă de intrare şi se 

completează o fişă de evidenţă şi control (evidenţă pe hârtie). Evidenţa se ţine şi în formă electronică. 

În ambele categorii de evidenţe, se conţin date similare care permit a vedea circuitul petiţiei 

receptionare – răspuns (inclusiv categoria petiţiei; parvenită direct sau indirect / redirecţionată de 

la altă instituţie şi ce instituţie anume; executorul; termen de executare etc). Soluţia tehnologică a 

evidenţei electronice fost elaborată prin implicarea specialiştilor din cadrul DIP. Luând în calcul 

tendinţele actuale (inclusiv tehnologizarea serviciului public), volumul mare de lucru al secţiei 

înregistrare şi păstrare56, nu este oportun de a dubla evidenţa petiţiilor, evidenţa pe hârtie urmând 

a fi exclusă. Pentru aceasta, se cere o soluţie tehnologică nouă a evidenţei electronice57, securizată 

şi adaptată la nevoile actuale. 

 

 Confuzia conceptuală între solicitări /cereri şi plângeri 

Este de menţionat că în prezent nu se face diferenţă între solicitări / cereri şi plângeri (de exemplu 

solicitarea de întrevedere ar fi la aceeaşi categorie ca şi refuzul la întrevedere). Conform informaţiei 

DIP, în anul 2015, în DIP au parvenit următoarele categorii de petiţii de la deţinuţi: transfer în altă 

instituţie - 758 (38,3 %); pretinse acţiuni nelegitime ale administraţiei penitenciare - 218 (11 %); 

încălcarea drepturilor deţinuţilor - 200 (10 %); condiţiile de detenţie - 142 (7 %); interpelări 

informaţionale -  126 (6,3 %); acordarea asistenţei medicale - 126 (6,3 %); solicitarea audienţei 

colaboratorilor - 104 (5,2 %); acordarea asistenţei juridice/ interpretarea prevederilor cadrului 

normativ în vigoare, propuneri de modificare a legislaţiei - 68 (3,4 %); întrebări legate de acordarea 

întrevedererilor - 58 (2,9 %); liberarea condiţionată înainte de termen - 32 (1,6 %); asigurarea 

securităţii personale - 31 (1,5 %); anularea sancţiunilor disciplinare - 29 (1,4 %); antrenarea 

deţinuţilor în câmpul muncii - 24 (1,2 %); dezacord cu actele judiciare (actele urmăririi penale sau 

instanţei de judecată) - 20 (1 %); invocarea aplicării de către administraţia penitenciară a acţiunilor 

de tortură - 18 (0,9 %); aplicarea amnistiei - 9 (0,4 %); alimentarea - 9 (0,4 %); reducerea termenului 

detenţiei - 9 (0,4 %); asigurarea cu pensii - 2 (0,1 %)58 . Dacă, spre exemplu, „pretinse acţiuni 

nelegitime ale administraţiei penitenciare”, „încălcarea drepturilor deţinuţilor”, „invocarea aplicării  

 

                                                           
56  Aceştia nu reuşesc să îndeplinească toate atribuţiile funcţionale (ex. comunicarea răspunsurilor şi deciziilor luate în privinţa 

condamnatului minor ca rezultat al examinării petiţiei acestuia reprezentanţilor săi legali, iar în lipsa lor, autorităţii tutelare 

respective (Art. 2101 al CE RM, pct. 3961 SEPC). Conform informaţiei DIP, în anul 2015, în DIP au fost luate la evidenţă 2791 petiţii 

(cu 75 mai mult decât în anul 2014), ceea ce implică un volum de muncă considerabil. 
57 Specialiştii din DIP au opinat că ar exista capacitate internă de a dezvolta o nouă soluţie tehnologică.  
58 După aceleaşi categorii sunt clasificate şi petiţiile parvenite de la cetăţeni. 



 

23 
 

Proiect “Sprijin acordat sistemelor de Executare, Probațiune și Reabilitare în Moldova” 
 

 

de către administraţia penitenciară a acţiunilor de tortură” reprezintă de fapt plângeri, atunci, spre 

exemplu, „solicitarea audienţei colaboratorilor”, „interpelări informaţionale” reprezintă solicitări / 

cereri şi este suficient de clar că, spre exemplu, „acordarea asistenţei medicale” include şi cereri şi 

plângeri. O astfel de modalitate a evidenţei petiţiilor poate crea impedimente la investigare şi poate 

duce la muşamalizarea cazurilor ce presupun atragerea la răspundere disciplinară sau penală a 

angajaţilor ce se fac vinovaţi de încălcări. De asemenea, o astfel de modalitate de ţinere a evidenţei 

nu permite a sintetiza problematica ce derivă din plângeri, aşa încât să fie mai uşor de a lua măsurile 

ce se impun (similar în cazul solicitărilor – eficientizarea procedurilor). De aici, este necesar de a 

delimita clar care sunt cereri / solicitări şi care sunt plângeri şi acest lucru trebuie să se reflecte şi în 

instrumentele de evidenţă, având impact şi asupra gradului de implicare a varii structuri ale DIP în 

examinarea acestor adresări. 

  

 Dezagregarea defectuoasă a categoriilor de petiţii solicitări / cereri şi plângeri şi 

nesistematizarea concluziilor ce derivă 

DIP duce evidenţa datelor referitor la petiţii după numărul de petiţii parvenite de la anumite instituţii 

din exterior (Aparatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui, Procuratura, Instituţia Ombudsmanului, 

MJ, alte organe, instanţele de judecată, ministere, departamente), după numărul de petiţii parvenite 

din anumită instituţie penitenciară59, după categoria întrebărilor principale abordate în petiţiile 

parvenite de la deţinuţi şi de la cetăţeni, după numărul de petiţii examinate de anumită direcţie / 

serviciu /secţie a DIP, fără a duce evidenţa dezagregată a datelor privind ponderea cererilor / 

solicitărilor şi plângerilor la anumit subiect parvenite din anumită instituţie penitenciară, cu 

dezagregare, după caz, pe gen şi vârstă, ceea ce ar permite a sintetiza deficienţele, identifica 

tendinţele şi reacţiona prompt la anumite situaţii ce derivă din examinarea petiţiilor.  

 

 Implicarea nenecesară a managementului superior al sistemului penitenciar în procesul 

de distribuire spre examinare a petiţiilor  

După înregistrare, petiţiile sunt transmise Directorului DIP (sau altui oficial împuternicit de acesta) 

care după familiarizare, le distribuie pentru examinare subdiviziunilor DIP în funcţie de problema 

invocată (de exemplu direcţia medicală examinează petiţii în care se invocă calitatea asistenţei 

medicale, solicitarea de transfer la spitalul penitenciar, solicitare de stabilire a invalidităţii; plângerile 

ce invocă fapte de tortură, tratament inuman sau degradant60 sunt redirecţionate de către direcţia 

                                                           
59 Conform informaţiei DIP, în anul 2015, în DIP au parvenit: 470 petiţii (23,7 %) din penitenciarul nr. 13 – Chişinău; 322 petiţii (16,2 %) 

din penitenciarul nr. 17 – Rezina; 207 petiţii (10,4 %) din penitenciarul nr. 6 – Soroca; 167 petiţii (8,4 %) din penitenciarul nr. 9 – 
Pruncul; 143 petiţii (7,2 %) din penitenciarul nr. 15 – Cricova; 93 petiţii (4,6 %) din penitenciarul nr. 3 – Leova; 86 petiţii (4,3 %) din 
penitenciarul nr. 7 – Rusca; 78 petiţii (3,9 %) din penitenciarul nr. 11 – Bălţi; 73 petiţii (3,6 %) din penitenciarul nr. 4 – Cricova; 70 
petiţii (3,5 %) din penitenciarul nr. 5 – Cahul; 65 petiţii (3,2 %) din penitenciarul nr. 1 – Taraclia; 54 petiţii (2,7 %) din penitenciarul 
nr. 16 – Pruncul; 51 petiţii (2,5 %) din penitenciarul nr. 8 – Bender; 33 petiţii (1,6 %) din penitenciarul nr. 18 – Brăneşti; 32 petiţii 
(1,6 %) din penitenciarul nr. 2 – Lipcani; 31 petiţii (1,5 %) din penitenciarul nr. 12 – Bender; 4 petiţii (0,2 %) din penitenciarul nr. 10 
– Goian. 

60 Inclusiv plângerile în care se invocă durere sau suferinţe psihice; dacă în plângere se invocă condiţii de detenţie - atunci examinează 
direcţia logistică a DIP. 
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securitate internă a DIP către procuratură fără a fi examinate61 etc). Numărul de petiţii / solicitări / 

plângeri examinate de către diferite subdiviziuni ale DIP variază, în funcţie de frecvenţa invocării 

anumitei probleme de către deţinuţi.  

 

Nu ar trebui să fie o atribuţie prioritară a directorului DIP să se familiarizeze cu fiecare petiţie în parte 

şi să o distribuie unei subdiviziuni pentru examinare (sigur, managementul superior poate să 

intervină ori de câte ori consideră necesar or responsabilitatea pentru funcţionarea sistemului îi 

revine, dar aceasta nu trebuie să constituie o obligaţie funcţională).  

 

S-a opinat că ar fi oportun / inoportun de a crea serviciul petiţii. În situaţia în care se va face 

delimitare clară între solicitări / cereri şi plângeri, atunci solicitările / cererile ce ţin de competenţa 

funcţională a DIP ar putea fi distribuite de către secretariat subdiviziunilor DIP pentru examinare, la 

fel ca şi redirecţionarea solicitărilor / plângerilor ce nu ţin de competenţa DIP (inclusiv cele ce ţin de 

competenţa unei anumite instituţii penitenciare). Directorul DIP (sau alt oficial împuternicit de 

acesta) ar putea avea un anumit rol (eventual indirect) referitor la plângeri, ce ar urma a fi investigate 

de către direcţia securitate internă a DIP, cu participarea specialiştilor din alte subdiviziuni ale DIP 

(în funcţie de problema invocată de către deţinuţi; domeniul dreptului şi interesului legitim pretins 

lezat). Aceasta presupune în mod necesar consolidarea capacităţii secretariatului de determinare 

exactă a competenţei decizionale asupra aspectelor invocate în cereri / solicitări şi plângeri. 

 

 Solicitări / cereri depuse fără necesitate de către deţinuţi către DIP 

Uneori, deţinuţii se adresează DIP cu anumite solicitări /cereri 62  care în mod normal pot fi 

soluţionate la nivel de penitenciar, totuşi deţinuţii cred că dacă se vor adresa şi DIP, atunci problema 

lor va fi soluţionată mai rapid sau adecvat în opinia lor63. DIP redirecţionează aşa tip de solicitări 

către instituţiile penitenciare corespunzătoare. Asemenea tip de solicitări pot fi reduse la număr prin 

explicarea clară a drepturilor deţinuţilor, inclusiv a mecanismului de formulare a cererilor / 

solicitărilor şi a competenţei administraţiei instituţiei penitenciare (măsuri pasibile de realizat în 

termen scurt) şi prin sporirea încrederii în managementul superior al instituţiilor penitenciare (de 

durată).  

 

 Petiţii remise nefondat din partea altor instituţii  

Unele instituţii, inclusiv MJ, remit anumite petiţii pentru examinare către DIP64. Acest lucru pare a fi 

oportun pentru situaţiile în care petiţia reprezintă o solicitare, cerere, soluţionarea căreia ţine de 

                                                           
61 Investigaţiile interne pe latura disciplinară continuă; la administrarea probelor evident că prioritate are urmărirea penală. 
62 NB: nu este vorba de contestarea unor decizii luate de administraţia instituţiei penitenciare. 
63 Din aceleaşi considerente se recepţionează şi petiţii repetitive sau colective. 
64 Conform informaţiei DIP, în anul 2015, în DIP au fost luate la evidenţă 1085 (38,8 %) petiţii din partea: Aparatul Parlamentului - 18 

(1,6 %); Aparatul Preşedintelui  - 25 (2,3 %); Procuratura - 94 (8,6 %); Centrul pentru Drepturile Omului - 90 (8,2 %); MJ - 690 (63,5 %); 
alte organe, instanţele de judecată, ministere, departamente – 168 (15,4 %). 

 
 
 
 



 

25 
 

Proiect “Sprijin acordat sistemelor de Executare, Probațiune și Reabilitare în Moldova” 
 

competenţa funcţională a DIP. Atunci când în plângere se invocă aspecte ce ţin de competenţa MJ 

sau altei instituţii sesizate, răspunsul trebuie să vină din partea acestor instituţii. Au fost şi cazuri 

când instituţia ce a remis către DIP spre examinare o petiţie nu a a recunoscut/identificat propria 

competenţă. Adiţional, asemenea petiţii devin problematice deoarece termenul limită de răspuns la 

petiţiile redirecţionate este foarte mic.  

 

Nu vorbim aici de petiţiile cu conţinut identic adresate de un deţinut la mai multe instituţii (şi 

corespunzător unele din aceste instituţii nu au atribuţii decizionale referitor la caz, dar mai mult de 

monitorizare şi control). Este de înţeles în aşa caz practica subdiviziunilor DIP de a aştepta 

redirecţionarea de către alte instituţii, pentru a comasa petiţiile într-un singur caz (sigur, cu 

adresarea răspunsului petiţionarului şi instituţiilor care au redirecţionat petiţia).  

 

 Prejudecăţi / lipsă de exigenţă în timpul verificării celor invocate în plângeri  

Uneori, aspectele invocate în plângeri necesită a fi verificate în teren (în funcţie de situaţie, nu atât 

situaţii de interpretare a normei sau de încadrare a unei situaţii factologice în prevederile unei norme 

juridice ci mai mult verificarea tabloului faptic). Astfel, prezintă interes cine este împuternicit să 

verifice tabloul faptic şi elementele factologice invocate în plângeri şi care este modalitatea de 

verificare (audierea petiţionarului, luare de explicaţii din partea angajaţilor, audiere de martori, 

audiere specialişti, verificare la faţa locului, solicitare de extrase din registre sau dosar personal, 

etc.65 şi gradul de imparţialitate / sau solidaritate colegială a celor care verifică). În prezent, la 

examinarea plângerilor de către DIP, pot fi făcute verificări ale veridicităţii informaţiei invocate în 

plângeri telefonic, prin solicitare de informaţie de la angajaţi (raport, extras medical), destul de 

frecvent prin verificarea în teren (după caz, comisie medicală), inclusiv audierea petiţionarului.  

 

S-a menţionat (deşi nu foarte frecvent) ezitarea unor deţinuţi de a participa la asemenea audieri, 

inclusiv din frica de intimidări ulterioare din partea angajaţilor dar şi a prejudecăţilor din partea 

verificatorilor (s-a invocat şi nepărtinitate). Reamintim că deţinuţii nu trebuie să fie pedepsiţi pentru 

că au făcut cereri sau reclamaţii66, ei trebuie să poată depune plângeri în mod sigur, fără a exista 

riscul intimidărilor sau represaliilor sau alte efecte negative67 ca răspuns la depunerea unor solicitări 

sau plângeri68.  

 

 Capacitate limitată de a satisface cerinţele legitime ale deţinuţilor 

Dacă cele invocate în plângeri se adeveresc, ar trebui să urmeze repunere în drepturi, compensare, 

protecţie, asigurare a non-repetitivităţii. Sistemul penitenciar al Republicii Moldova se confuntă cu 

multiple deficienţe, inclusiv în ceea ce ţine de respectarea standardelor internaţionale şi naţionale 

                                                           
65 Este vorba de modalităţi de verificare a informaţiei şi veridicităţii celor invocate în plângeri, procedee care nu implică în mod necesar 

respectarea unor exigenţe de administrare de probe în cadrul unui proces judiciar. 
66 Regula 70.4, Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei Statelor Membre referitoare la regulile penitenciare 

europene Rec (2006)2. 
67 Sunt legal şi expres stabilite anumite excepţii. Astfel, conform pct. 397 SEPC, „Petiţiile ce conţin expresii obscene, inclusiv cu caracter 

calomniator, ce jignesc onoarea şi demnitatea personalului penitenciar sau a altor persoane, formulate în scris se anexează la 
dosarul personal, iar expeditorilor li se aplică pedepse disciplinare”. 

68 vezi: regula 57, Regulile Minime ale Naţiunilor Unite privind tratamentul deţinuţilor (Regulile Nelson Mandela). 
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referitor la condiţiile de detenţie. Astfel, uneori în plângeri sunt invocate aspecte care depăşesc 

capacitatea administraţiei penitenciare (a instituţiei penitenciare şi a DIP) de a soluţiona imediat / 

adecvat problemele. Această capacitate limitată creează / modelează convingerea că mecanismul 

de petiţionare este ineficient, or, aşa cum au menţionat unii interlocutori deţinuţi: „ce pot să facă 

ei; …oricum nimic nu pot să schimbe acum”. Totuşi, intervenţiile diligente şi prompte, înlăturând 

anumite probleme ce pot fi soluţionate (de exemplu referitor la comportamentul abuziv al unui 

angajat al instituţiei penitenciare) ar spori încrederea deţinuţilor în funcţionalitatea mecanismului de 

plângeri. 

 

 Funcţionalitatea limitată a unui mecanism de plângeri în condiţiile prezenţei elementelor 

de subcultură criminală 

 

Oricare plângere invocă o pretenţie de lezare a unui drept / interes legitim, drept stabilit / recunoscut 

şi reglementat prin actele normativ-juridice. În situaţia în care viaţa în instituţia penitenciară este 

ghidată de normele legale dar şi cele paralele, ale subculturii criminale, este dificil de a vorbi despre 

funcţionalitatea adecvată a mecanismului de plângeri. Multe dintre interacţiunile sociale au loc după 

alte reguli decât cele prevăzute spre exemplu în CE şi SEPC şi orice invocare a normelor legale ar 

putea fi văzută ca ingerinţă în ordinea normativă paralelă. Subcultura criminală nu încurajează 

depunerea plângerilor şi nu acceptă toate categoriile de plângeri / solicitări / cereri. În virtutea unui 

cumul de factori (cu pondere şi impact diferit; inclusiv resurse materiale şi tehnologice limitate, 

personal cu motivaţie variată, cazuri de corupţie, suprapopulare a penitenciarelor şi detenţie în 

dormitoare mari etc.), deţinuţii nu au garanţii incontestabile a securităţii lor personale. Nici 

instituţiile din exterior, nici DIP şi nici instituţiile penitenciare nu pot garanta protecţia celor care au 

depus plângeri (poate doar temporar). Astfel, una din cauzele abţinerii de la formularea de plângeri 

(mai ales cele ce ţin de interacţiunile umane in penitenciar) este prezenţa ordinii normative paralele, 

menţinută de către liderii neformali în locurile de detenţie. Este notoriu că ordine normativă paralelă 

este prezentă în locurile de ispăşire a pedepsei privative de libertate de către adulţi, în izolatoarele 

de urmărire penală şi poate în urma evoluţiilor recente – cu un impact considerabil mai redus, la 

minorii ce execută pedeapsa privativă de libertate. De aici, orice modificare legislativă va produce 

impactul scontat numai în măsura în care sunt create condiţiile de implementare. 
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IV. CONCLUZII 

 

1. Dreptul persoanelor arestate preventiv şi condamnate la privaţiune de libertate de a depune 

plângeri este consacrat în legislaţia Republicii Moldova. Dreptul la petiţionare al minorului 

arestat sau condamnat îl poate exercita însăşi minorul, reprezentanţii lui legali sau, în cazul 

lipsei acestora, organul de tutelă şi curatelă din raza instituţiei penitenciare. 

 

2. Datorită informării individuale a deţinuţilor la admitere în instituţie sau în timpul detenţiei, 

plasării informaţiei în instituţie, interacţiunii cu avocaţii şi comunicării cu alţi deţinuţi, 

persoanele minore şi adulte arestate preventiv şi condamnate la privaţiune de libertate 

cunosc despre faptul că au dreptul de a formula solicitări şi depune plângeri. Modalitatea 

de comunicare a drepturilor (inclusiv referitor la modalitatea de formulare a solicitărilor / 

cererilor şi plângerilor) la admiterea minorilor în penitenciar nu este adaptată nivelului de 

înţelegere a minorilor. De asemenea, la comunicarea drepturilor, obligaţiilor şi interdicţiilor 

opozabile deţinuţilor, acestea nu sunt totdeauna explicate pe înţelesul deţinuţilor, iar 

instituţiile penitenciare nu dispun de regulile interne ale instituţiei şi informaţia referitor la 

mecanismul de depunere a plângerilor în alte limbi decât română şi rusă. 

 

3. Ca efect al modificărilor legislative din anul 2014, specialistul pentru lucrul cu minorii 

(personal specializat de educatori, psihologi sau asistenţi sociali) explică / ajută / facilitează 

procesul de formulare a plângerilor de către minorii arestaţi preventiv şi condamnaţi la 

privaţiune de libertate, fiind responsabili şi de explicarea deciziei sau a conţinutului 

răspunsului, inclusiv explicarea modalităţii de contestare. În privinţa adulţilor, nu există 

servicii de suport precum în cazul minorilor. 

 

4. Persoanele arestate preventiv şi condamnate la privaţiune de libertate, inclusiv minorii au 

posibilitate de a adresa managementului superior al instituţiei solicitări, opinii, cereri 

verbale (în timpul vizitelor proactive în sectoarele de detenţie ale managementului superior 

al instituţiilor penitenciare, a angajaţilor / comisiilor pentru petiţii sau în cadrul audienţei) 

sau petiţii în scris.  Dorim să subliniem şi salutăm atitudinea proactivă a şefului IP 10 Goian 

de gestionare la fază incipientă a situaţiilor care ar putea duce la formularea unor plângeri. 

În instituţiile penitenciare nu se constată o tărăgănare a examinării petiţiilor depuse 

administraţiei locurilor de detenţie, existând o evidenţă clară a circuitului petiţiilor.  

 

5. Petiţiile / plângerile formulate în adresa DIP, se expediază destinatarului conform 

prevederilor privind expedierea corespondenţei, fără a fi limitat numărul lor. Deţinuţii 

utilizează pixuri, hârtie, plicuri şi timbre aduse de către rude, oferite de către alţi deţinuţi sau, 

mai rar, oferite de către angajaţi ai instituţiei de detenţie. Angajaţii instituţiilor penitenciare 

nu au acces la conţinutul corespondenţei deţinuţilor cu DIP (nici la plângere şi nici la 

răspunsul la plângere, cu unele excepţii). 
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6. Se merită a sublinia câteva deficienţe şi constrângeri în procesul de examinare a petiţiilor 

de către DIP: 

- evidenţa dublă a petiţiilor (solicitărilor /cererilor şi plângerilor), în format pe hârtie şi 

electronic fără nici o valoare adăugată a acestei dublări; 

- confuzia conceptuală între solicitări /cereri şi plângeri. Modalitatea actuală de ţinere 

a evidenţei petiţiilor (fără delimitare a solicitărilor /cererilor şi plângerilor) nu permite 

a sintetiza problematica ce derivă din plângeri, aşa încât să fie mai uşor de a lua 

măsurile ce se impun, inclusiv atragerea la răspundere disciplinară sau penală a 

angajaţilor ce se fac vinovaţi de încălcări (similar în cazul solicitărilor – eficientizarea 

procedurilor); 

- dezagregarea defectuoasă a categoriilor de petiţii solicitări / cereri şi plângeri şi 

nesistematizarea concluziilor ce derivă. În prezent nu se duce evidenţa dezagregată 

a datelor privind ponderea cererilor / solicitărilor şi plângerilor la anumit subiect 

parvenite din anumită instituţie penitenciară, cu dezagregare, după caz, pe gen şi 

vârstă, ceea ce ar permite a sintetiza deficienţele, identifica tendinţele şi reacţiona 

promt la anumite situaţii ce derivă din examinarea petiţiilor; 

- implicarea nenecesară a managementului superior al sistemului penitenciar în 

procesul de distribuire spre examinare a petiţiilor; 

- solicitări / cereri depuse fără necesitate de către deţinuţi către DIP şi petiţii remise 

nefondat din partea altor instituţii, ceea ce sporeşte nejustificat volumul de 

activitate al angajaţilor DIP; 

- prejudecăţi / lipsă de exigenţă în timpul verificării celor invocate în plângeri, ceea 

ce duce la neîncrederea deţinuţilor în mecanismul de plângeri şi ezitarea unor deţinuţi 

de a participa la audieri; 

- capacitate limitată de a satisface cerinţele legitime ale deţinuţilor; 

- funcţionalitatea limitată a unui mecanism de plângeri în condiţiile prezenţei 

elementelor de subcultură criminală. Nici instituţiile din exterior, nici DIP şi nici 

instituţiile penitenciare nu pot garanta protecţia celor care au depus plângeri (poate 

doar temporar). Astfel, una din cauzele abţinerii de la formularea de plângeri (mai 

ales cele ce ţin de interacţiunile umane in penitenciar) este prezenţa ordinii normative 

paralele, menţinută de către liderii neformali în locurile de detenţie. Este notoriu că 

ordine normativă paralelă este prezentă în locurile de ispăşire a pedepsei privative de 

libertate de către adulţi, în izolatoarele de urmărire penală şi poate în urma evoluţiilor 

recente – cu un impact considerabil mai redus, la minorii ce execută pedeapsa 

privativă de libertate. De aici, orice modificare legislativă va produce impactul scontat 

numai în măsura în care sunt create condiţiile de implementare. 
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V. RECOMANDĂRI 

 
1. DIP, cu asistenţa partenerilor de dezvoltare, urmează să elaboreze formulare de aducere la 

cunoştinţă a drepturilor, obligaţiilor şi interdicţiilor opozabile deţinuţilor minori adaptate 

nivelului lor de dezvoltare şi să asigure traducerea în general a drepturilor, obligaţiilor şi 

interdicţiilor opozabile deţinuţilor în alte limbi decât română şi rusă, conform necesităţilor 

populaţiei carcerale. De asemenea, DIP urmează a atenţiona responsabilii din instituţiile 

penitenciare că semnarea proceselor verbale de comunicare a drepturilor nu epuizează 

obligaţia administraţiei penitenciare de a oferi explicaţiile necesare referitor la modalitatea 

de realizare a acestor drepturi şi de respectare a obligaţiilor. 

 

2. DIP şi instituţiile penitenicare vizate trebuie să asigure că orice răspuns sau decizie luată în 

privinţa unui minor ca rezultat al examinării petiţiei acestuia urmează a fi comunicată în mod 

obligatoriu şi reprezentanţilor săi legali, iar în lipsa lor, autorităţii tutelare respective. 

 

3. DIP, cu asistenţa partenerilor de dezvoltare, urmează să elaboreze o soluţie tehnologică 

nouă a evidenţei electronice (securizată şi adaptată la nevoile actuale), excluzând în 

totalitate evidenţa pe hârtie a petiţiilor. Soluţia tehnologică ar trebui să permită a face 

diferenţa conceptuală între solicitări / cereri şi plângeri, clasificarea clară a acestora şi 

dezagregarea datelor pentru a putea sintetiza deficienţele, identifica tendinţele şi reacţiona 

prompt la anumite situaţii ce derivă din examinarea petiţiilor.  

 

4. În situaţia în care se va face delimitare clară între solicitări / cereri şi plângeri, atunci 

solicitările / cererile ce ţin de competenţa funcţională a DIP ar putea fi distribuite de către 

secretariat subdiviziunilor DIP pentru examinare, la fel ca şi redirecţionarea solicitărilor / 

plângerilor ce nu ţin de competenţa DIP (inclusiv cele ce ţin de competenţa unei anumite 

instituţii penitenciare). Aceasta presupune în mod necesar consolidarea capacităţii 

secretariatului de determinare exactă a competenţei decizionale asupra aspectelor 

invocate în cereri / solicitări şi plângeri. 

 

5. DIP se reamintească instituţiilor penitenciare şi subdiviziunilor implicate în examinarea 

plângerilor că intervenţiile diligente şi prompte, care înlătură anumite probleme ce pot fi 

soluţionate (de exemplu referitor la comportamentul abuziv al unui angajat al instituţiei 

penitenciare) sporesc încrederea deţinuţilor în funcţionalitatea mecanismului de plângeri. 

 

6. Proiectul de asistenţă tehnică “Sprijin acordat sistemelor de executare, probațiune și 

reabilitare în Republica Moldova” ar putea examina oportunitatea susţinerii DIP în vederea 

asistenţei pentru elaborarea formularelor de aducere la cunoştinţă a drepturilor, obligaţiilor 

şi interdicţiilor opozabile deţinuţilor minori adaptate nivelului lor de dezvoltare şi dezvoltarea 

noii soluţii tehnologice de evidenţă a petiţiilor. 


