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CAPITOLUL I 

 

1. Asigurarea egalităţii de şanse şi nondiscriminarea 

Pe 25 mai 2012, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat  Legea cu privire la 

asigurarea egalităţii. Potrivit aprecierilor avocaţilor parlamentari, legea menţionată nu este 

perfectă, dar constituie un pas important spre adoptarea unui cadrul legal care ar corespunde 

cerinţelor internaţionale în domeniu.  

Un alt document important este Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen în 

Republica Moldova pentru anii 2010-2015 (PNAEG), adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 

din 31.12.2009, care prevede o abordare complexă a problemelor ce ţin de realizarea principiului 

egalităţii între femei si bărbaţi. Documentul conţine prevederi menite să asigure transpunerea în 

viaţă a angajamentelor asumate de Republica Moldova prin ratificarea mai multor instrumente 

internaţionale în domeniul oportunităţilor egale, inclusiv a Convenţiei asupra eliminării tuturor 

formelor de discriminare faţă de femei (în vigoare pentru RM din 31.07.1994).  

 Existenţa unor reglementări privind asigurarea egalităţii, implicit de gen, nu rezolva, la 

această etapă şi problemele din domeniu. Astfel, avocaţii parlamentari  sunt îngrijoraţi de  

apariţia tot mai  frecventă a  unor spoturi video şi panouri de publicitate cu un conţinut 

denigrator la adresa femeii şi consideră  că producătorii de publicitate, la difuzarea publicităţii, 

nu se conformează principiilor şi cerinţelor de bază ale activităţii de publicitate privind 

loialitatea, onestitatea şi decenţa publicităţii, aşa cum prevede legislaţia cu privire la publicitate
1
. 

  În acest context a fost sesizată Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, agentul 

constatator în cauzele contravenţionale de încălcare a legislaţiei cu privire la publicitate
2
, pentru 

efectuarea expertizei acestor publicităţi privind corespunderea prevederilor legislaţiei cu privire 

la publicitate şi, după caz, iniţierea procedurii de sancţionare.   

                                                           
1 Art. 11 din Legea cu privire la publicitate nr.1227 din 27.06.97 interzice publicitatea care încalcă normele unanim acceptate ale 

umanismului şi moralei prin ofense, comparaţii şi imagini defăimătoare privind rasa, naţionalitatea, profesia, categoria socială, 

vîrsta, sexul, limba, convingerile religioase, filozofice, politice şi de alt gen ale persoanelor fizice. 
2  Art. 364 al Codului Contravenţional prevede că prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii neoneste, amorale sau a 

oricărei alte publicităţi ce contravine legii de către agenţii de publicitate este pasibilă de răspundere contravenţională. 
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O dovadă a nerespectării principiului  egalităţii de gen  în sfera socială a statului o constituie şi 

sesizarea militarilor de gen feminin 

înaintată Instituţiei avocaţilor 

parlamentari privind fenomenul 

discriminării, prin prisma   

neincluderii  perioadei concediului  

pentru îngrijire a copilului în 

vechimea de muncă, inclusiv în 

vechimea specială cu achitarea 

îndemnizaţiei din bugetul asigurărilor 

sociale de stat, în conformitate cu 

prevederile art.124 Codul muncii. 

Urmare a examinării faptelor 

invocate şi analizei legislaţiei 

naţionale şi internaţionale în 

domeniu, avocatul parlamentar a 

constatat o restrîngere a drepturilor fundamentale ale militarilor prin aplicarea unor prevederi 

legislative
3
 ce contravin art.52 din Constituţia RM şi 

art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului la care ţara este parte. Aceste 

împrejurări l-au determinat pe avocatul parlamentar  

să intervină pentru a depune concluziile de rigoare în 

legătură cu procesele judiciare înaintate de militari în 

baza art. 74 CPC RM. 

Totodată, întru eliminarea lacunelor legislative, 

avocații parlamentari au  sesizat Curtea 

Constituţională. Cu invocarea mai multor  argumente expuse în sesizare, a fost solicitată 

exercitarea controlului constituţionalităţii cuvîntului compus ”femei-militari” şi a sintagmei 

”dar nu se include în vechimea calendaristică a serviciului militar” din art.32 alin.4 lit.j) din 

Legea cu privire la statutul militarilor nr.162 din 22 iulie 2005  cu declararea acestor prevederi 

neconstituţionale. Prin Hotărîrea Curții Constituționale din 1 noiembrie 2012,  a fost declarat 

neconstituţional cuvîntul ”femei-” din cuvîntul compus ”femei-militari” de la articolul 32 alin.4 

lit.d) şi j) din Legea cu privire la statutul militarilor, precum şi punctele 67 lit.j), 88 alin.4 lit.b), 

                                                           
3Legea cu privire la statutul militarilor nr. 162 din 22.07.2005 şi Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului 

militar în Forţele Armate aprobat prin Hotărârea Guvernului 941 din 17.08.2006  

 Cererea N.C. privind includerea (conform art.124 al.3 

din Codul muncii) perioadei de îngrijire a copilului în 

vechimea în muncă a serviciului militar a  fost supusă 

examinării de către toate instanţele judecătoreşti 

naţionale.   La  23 mai 2012 CSJ a admis integral  

recursul și a obligat Ministerul Apărării să includă în 

vechimea calendaristică a serviciului militar a 

reclamantei perioada aflării  în concediul de îngrijire a 

copilului, decizia fiind irevocabilă. La cererea 

petiţionarei N.C. adresată Curţii de Apel Chişinău, ca 

instanţă de fond, privind obligarea achitării 

indemnizaţiilor de maternitate, la data de 14.06.2012 a 

fost emisă o decizie  prin care a fost admisă acţiunea cu 

obligarea Ministerului Apărării de a achita 

indemnizaţia unică lunară pentru aflarea petiţionarei 

în concediul de îngrijire a copilului minor. Decizia 

instanţei de apel a fost contestată în Curtea Supremă 

de Justiţie cu recurs de către reclamat şi prin decizia 

Curţii Supreme de Justiţie din 29.11.2012, cauza a fost 

remisă spre o nouă examinare în instanța de fond. 

Cererile petiţionarei T.D. privind 

includerea în vechimea calendaristică 

a serviciului militar a perioadei de 

îngrijire a copilului şi achitarea 

indemnizaţiilor de maternitate a fost 

examinată de Curtea de Apel, ca 

instanţă de fond, care prin decizia din 

10.12.2012 a respins ambele cereri ca 

neîntemeiate. Reclamanta a iniţiat 

procedura de contestare a deciziei. 
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108 lit.i), 116 lit.e), 131 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar 

în Forţele Armate. De asemenea, Curtea a sistat procesul pentru controlul constituţionalităţii 

sintagmei ”dar nu se include în vechimea calendaristică a serviciului militar” de la litera j) 

alineatul 4) art. 32 din Legea cu privire la statutul militarilor.  

Un subiect închis pentru discuţii rămîne a fi violenţa in familie
4
 , gravitatea fenomenului în 

cauză nefiind pe deplin conştientizată în societate.  

Odată cu adoptarea Legii „Cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie” 

nr.45-XVI din 01.03.2007, autorităţile publice centrale abilitate  cu funcţii de elaborare şi de 

promovare a politicilor de prevenire şi de combatere a violenţei în familie şi de asistenţă socială 

a subiecţilor violenţei în familie au 

întreprins unele acţiuni ce ţin de 

implementarea prevederilor legale. 

Legea a oferit o nouă perspectivă 

juridică noţiunii violenţa domestică, 

însumînd un sistem mai eficient de 

prevenire şi combatere a acesteia. Astfel, în 

document pentru prima dată a fost inclusă  

noţiunea de violenţă domestică care 

cuprinde un complex de comportamente 

agresive sistematic repetate şi aplicate faţă 

de victimă, precum şi noţiunea de ordonanţă 

de protecţie, ca fiind – instrumentul legal 

important prin care instanţa de judecată 

aplică măsuri de protecţie în privinţa 

victimei violenţei domestice.   

În acest sens, este foarte importantă intervenirea operativă ale organelor de drept în 

documentarea, examinarea şi stabilirea circumstanţelor de fapt, care deseori evită să întreprindă 

acţiunile necesare de documentare a cauzei. 

                                                           
4 Conform informaţiei MAI pentru anul 2012 au  parvenit în total 6569 apeluri privind acte de violenţă domestică dintre care au 

fost pornite 789 cauze penale în temeiul art.2011 Cod Penal RM şi 651 cauze administrative în baza art.78 CC RM. În urma 

adresării organelor de urmărire penală în instanţa de judecată au fost transmise sub supraveghere MAI 408 ordonanţe de protecţie 

dintre care: 224 în privinţa femeilor;5 în privinţa copiilor;  165 în privinţafemeilor şi copiilor; 14 în privinţa bărbaţilor.    

CpDOM a fost sesizat de către petiţionara 

N.M. care invoca lezarea dreptului 

constituţional la viaţă, integritate fizică şi 

psihică prin prisma violenţei domestice. Din 

cele relatate în petiţie reiese că  fostul soţ (fost 

militar), cu care  din anumite motive locuiesc 

împreună, întreprinde acte de violenţă cu 

caracter psihic şi economic, manifestate atît 

faţă de petiţionară, cît şi faţă de cele două fiice 

ale lor, prin impunerea voinţei şi controlului 

personal, prin provocări ale stărilor de 

tensiune şi de suferinţă psihică, precum şi prin 

privarea de mijloace economice cu limitarea de 

a folosi şi dispune de bunurile comune. 

Adresările sale către ofiţerul operativ de sector 

rămâneau fără soluţionare, pe motivul, că faţă 

de petiţionară nu erau aplicate acte de violenţă 

fizică. La intervenţia avocatului parlamentar,  

organele abilitate au întreprins măsurile de 

protecţie, totodată fiind emisă în acest sens o 

ordonanţă de protecţie. 
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Pe parcursul anului curent, Instituţia ombudsmanului a fost sesizată de femei - victime ale 

violenţei domestice. Petiţionarele au menţionat că au apelat la ajutorul ofiţerilor operativi de 

sector în scopul aplicării măsurilor de protecţie, 

însă solicitările lor au fost examinate superficial 

sau în general nu au fost examinate. Petiţionarele 

au mai indicat  faptul că frecvent ofiţerii operativi 

de sector evitau să întreprindă acţiuni de protecţie 

în privinţa acestora. Mai mult, manifestau  o 

atitudine părtinitoare şi-i favorizau pe agresori, care 

le erau  buni cunoscuţi sau chiar prieteni. Sunt 

atestate cazuri cînd agresorul este fost colaborator 

al organelor de drept. Respectiv, din „solidaritate 

profesională” ofiţerii operativi de sector  se fac a 

nu vedea toate împrejurările cazurilor de  violenţa 

în familie, ezitînd să aplice măsuri de protecţie în privinţa victimelor. Petiţionarele invocă faptul 

că ofiţerii de sector reacţionează operativ doar în cazul în care acestea nu doar declară dar şi 

demonstrează consecinţele aplicării faţă de ele a actelor de violenţă fizică (leziuni corporale, 

entorse, echimoze, fracturi etc.). Totodată, declararea actelor de violenţă domestică de alt 

caracter, cum ar fi presiunea psihică, provocarea disconfortului familial, nu sunt luate în 

consideraţie.  

Circumstanţele invocate reflectă atitudinea părtinitoare, precum şi favorizarea agresorului 

de către ofiţerii operativi de sector manifestată în unele cazuri. Din acest motiv  examinarea 

cazurilor de violenţă domestică nu este eficientă, dat fiind lipsa poziţiei neutre ale acestora, chiar 

dacă raportarea cazurilor de violenţă domestică de către femei se face primordial organelor de 

poliţie
5
.  

Ţinînd cont de importanţa  documentării obiective şi a stabilirii de către  ofiţerii operativi a 

circumstanţelor de fapt la examinarea cazurilor de violenţă domestică, avocatul parlamentar a 

expediat un demers  Comisariatului General de Poliţie. Ombudsmanul a recomandat atenţionarea 

ofiţerilor operativi de sector, inclusiv prin instruiri de ordin intern, asupra necesităţii asumării 

unui rol neutru şi a manifestării unei atitudini nepărtinitoare, precum şi a evitării oricăror  forme 

de favorizare a actorilor  implicaţi în actele de violenţă domestică, în special a agresorilor. 

                                                           
5 Conform Raportului violenţa faţă de femei în Republica Moldova, ediţia 1, 2011 Biroul de Statistică  a RM; UNDP 33,3% 

dintre femei vor merge la organele de poliţie; femeile din mediul urban au mai mare încredere în organele de poliţie şi în caz de 

survenire a acţiunilor violente 37,2%  se vor adresa către acestea. 

 

Petiţionara R.F. a sesizat  CpDOM 

privind dezacordul său  cu ordonanţa 

de protecţie emisă de Procuratura sect. 

Centru, mun. Chişinău în privinţa ei 

(în prezent ordonanţa în cauză este 

obiect de examinare în instanţa de 

judecată), considerînd-o drept ilegală. 

Petiţionara a indicat că  aceasta urma 

să fie aplicată faţă de soţul său, care de 

fapt ar fi agresorul. Petiţionara mai 

menţionează că din motivul relaţiilor 

de prietenie al acestuia cu ofiţerul 

operativ de sector care manifestă o 

atitudine  părtinitoare, ordonanţa de 

protecţie a fost aplicată eronat. 
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Totodată, avocații parlamentari au recomandat îmbunătăţirea nivelului de percepere de către 

angajaţii organelor de poliţie a tuturor formelor de violenţă domestică la examinarea cazurilor de 

violenţă domestică şi conştientizarea necesităţii aplicării măsurilor de protecţie a victimelor 

violenţei în familie şi acţionării prompte.  

 

 Protecţia drepturilor minorităţilor 

Transformările care au avut loc în sistemele politice post-totalitare indică asupra faptului 

că procesul politic se află profund sub impactul factorului etnic. Astfel, sociologul şi politologul 

german Max Weber spunea că „autoidentificarea etnică este pilonul esenţei vieţii politice”. 

Minorităţile naţionale se bucură de drepturile omului pe aceeaşi bază ca şi alte persoane.  

Aceste drepturi sînt parte a standardelor drepturilor omului care protejează minorităţile, inclusiv 

articolul 27 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice, Convenţia 

Internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială şi Declaraţia ONU 

privind Drepturile Minorităţilor Naţionale sau Etnice, Religioase şi Lingvistice. Drepturile 

minorităţilor facilitează participarea egală a minorităţilor în domeniul public şi în luarea 

deciziilor.  Aceste elemente – protecţia existenţei, nondiscriminarea, protecţia identităţii şi 

participarea – constituie fundamentul drepturilor minorităţilor
6
. 

Drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale nu mai constituie apanajul statelor 

ci al comunităţii internaţionale deoarece, aşa cum este arătat în Comentariile la Recomandarea 

1201 privind proiectul Protocolului adiţional la Convenţia Europeană pentru Apărarea 

Drepturilor Omului, “garantarea drepturilor persoanelor aparținînd minorităţilor naţionale este un 

factor de pace, dreptate şi democraţie”. În aceeaşi ordine de idei, Comentariile la Recomandarea 

1201 constată că “drepturile minorităţilor fac parte din acel domeniu supranaţional al dreptului 

care include drepturile omului, aceasta implicînd faptul că ele nu pot fi în nici un caz privite 

exclusiv ca o problemă internă a statelor”. 

Principalul act internaţional ratificat în acest domeniu de Parlamentul Republicii Moldova 

este Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale (Hotărîrea Parlamentului nr. 1001-

XIII din 22.10.1996) – instrument juridic multilateral, consacrat protecţiei minorităţilor naţionale 

şi care stabileşte principiile de respectare a drepturilor acestora. Pentru un stat tînăr independent 

acest eveniment a avut o semnificaţie deosebită întrucît minorităţile naţionale constituie 35,5% 

din populaţia ţării.
7
 

Avînd în vedere angajamentele Republicii Moldova în asigurarea exercitării fără nicio 

discriminare a drepturilor omului, observaţiile concludente şi recomandările făcute Republicii 

                                                           
6 „Marginalised Minorities in Development Programming”, A UNDP resource and guide and toolkit, Democratic Governance 

Group Bureau for Development Policy, USA, May 2010  
7 www. statistica.md 
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Moldova de mecanismele internaţionale de monitorizare în acest sens, avocaţii parlamentari şi-

au propus, în 2012, să iniţieze o evaluare complexă a aplicării principiului egalităţii şi al 

nondiscriminării în raport cu minorităţile. 

Estimarea a inclus documentarea, identificarea deficienţelor legale şi instituţionale, 

stabilirea posibilităţilor de remediere a situaţiei şi ca finalitate – realizarea campaniilor de 

sensibilizare privind prevenirea şi combaterea discriminării, în vederea sporirii gradului de 

conştientizare a acestui fenomen şi consolidarea rolului instituţiilor publice responsabile de 

combaterea acestuia. 

Normele internaţionale elaborate în a doua jumătate a secolului XX arată o preocupare 

deosebită pentru drepturile lingvistice ale persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale în sensul 

eliminării politicilor discriminatorii promovate împotriva lor. În acelaşi timp, aceste norme 

încurajează politicile de integrare a statelor  şi cunoaşterea limbilor de stat de către persoanele 

aparţinînd minorităţilor naţionale ca element al integrării. Atîta timp cît politica de integrare nu 

se transformă în “politică a terorismului lingvistic  şi a hegemoniei gramaticale”  şi este efectuată 

cu respectarea drepturilor omului, “binefacerile” şi avantajele cunoaşterii limbii oficiale de către 

persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale sunt incontestabile. Studierea limbii oficiale 

reprezintă premiza unităţii sociale şi un “factor al coeziunii şi integrării sociale”.  

Dreptul persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale de a-şi păstra identitatea poate fi 

realizat pe deplin doar dacă acestea dobîndesc o cunoaştere adecvată a limbii lor materne în 

procesul de învăţământ. În acelaşi timp, persoanele care aparţin minorităţilor naţionale au 

răspunderea de a se integra în societatea din care fac parte, prin însuşirea adecvată a limbii 

oficiale a statului
8
.  

În acest sens, statul urmează să abordeze dreptul la educaţie al minorităţilor într-o manieră 

eficientă şi să adopte măsuri speciale pentru a implementa în mod activ dreptul la studiu în limba 

maternă şi a limbii oficiale a statului, or astfel ar putea fi respectate în mod consecvent 

principiile fundamentale ale egalităţii şi nediscriminării.  

Cercetările au indicat că în situaţia ideală în şcolile primare toate materiile ar trebui predate 

în limba minorităţii. Limba minorităţii ar trebui predată ca disciplină în sine în mod consecvent. 

Limba oficială a statului ar trebui să constituie şi ea o disciplină în sine şi să fie predată în mod 

consecvent, preferabil de profesori bilingvi, care înţeleg bine informaţia culturală şi lingvistică a 

copiilor
9
.  

Gradul de realizare a drepturilor minorităţilor în Republica Moldova, prin prisma 

Recomandărilor de la Haga, este unul nesatisfăcător, apreciază avocaţii parlamentari în baza 

                                                           
8 Recomandările de la Haga privind dreptul la educaţie al minorităţilor naţionale; octombrie 1996 
9 Recomandările de la Haga privind dreptul la educaţie al minorităţilor naţionale; octombrie 1996 
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examinării situaţiei în domeniu. Dacă în scopul asigurării dezvoltării culturilor şi limbilor 

minorităţilor pe teritoriul Republicii Moldova statul are implementate unele acte normative
10

, 

atunci la capitolul promovarea limbii oficiale a statului se mai impun anumite acţiuni, or ultimele 

programe de promovare şi îmbunătăţire a studierii limbii de stat au fost elaborate în anul 2001
11

. 

Asta deşi problema limbii vorbite, limbii oficiale a statului, modul şi gradul ei de aplicare 

reprezintă un subiect extrem de sensibil.  

În procesul de monitorizare a gradului de implementare a programelor naţionale privind 

dezvoltarea culturilor şi susţinerea limbilor minorităţilor pe teritoriul Republicii Moldova, 

Instituţia avocaţilor parlamentari a constatat o insuficienţă a surselor tehnico-materiale şi a 

fondurilor de cărţi de specialitate şi literatură artistică editate în limbile minorităţilor naţionale.  

 Avînd în vedere statutul special al UTA Găgăuzia şi diversitatea etniilor care locuiesc în 

această regiune, Instituţia avocaţilor parlamentari a identificat pe parcursul anului 2012 unele 

probleme în domeniul drepturilor minorităţilor.  Astfel, în Găgăuzia funcţionează 57 de şcoli cu 

predare în limba rusă. Totodată,  studierea limbii materne şi a istoriei găgăuzilor sunt obiecte de 

studiu în curriculumul școlar. În unele şcoli, elevii studiază, la alegere,  limba găgăuză sau 

bulgară. Unicul sat în UTA Găgăuzia unde studiile se desfăşoară în limba ucraineană este 

gimnaziul din s. Feropontievca raionul Comrat, însă procesul de optimizare în proces de derulare 

în Republica Moldova creează riscul de închidere a şcolii, fapt ce va duce la imposibilitatea 

persoanelor de etnie ucraineană de a studia limba maternă. Deşi, pe parcursul ultimilor ani au 

fost editate manuale de studiere a limbii găgăuze şi bulgare, totuşi problema asigurării cu 

manuale rămîne a fi valabilă şi la etapa actuală. O altă problemă este şi protecţia, promovarea 

identităţii culturale şi a patrimoniului cultural al poporului găgăuz, în special prin acţiuni de 

studiere şi cunoaştere a istoriei, limbii şi tradiţiilor găgăuzilor din Republica Moldova. 

Majoritatea instituţiilor media din Găgăuzia activează în limba rusă, doar unele emisiuni sunt 

difuzate în limba găgăuză şi parţial în limba de stat. Se referă în egală măsură la instituţiile 

media publice şi cele private regionale. 

  În aceste condiţii, se impune concluzia că statul nu asigură în măsura necesară studierea 

limbii oficiale a ţării, minorităţile naţionale fiind puse în situaţia de a aplica limba rusă în 

dialogul interetnic al comunităţii, ceea ce frînează procesul de integrare a acestora în societate.  
                                                           
10 Hotărârea Guvernului cu privire la asigurarea dezvoltării culturii naţionale evreieşti şi satisfacerea necesităţilor sociale ale 

populaţiei evreieşti din RM; Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de asigurare a dezvoltării culturii naţionale ruse în 

republică; Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de asigurare a dezvoltării culturii naţionale ucrainene în republică; 

Hotărârea Guvernului cu privire la dezvoltarea culturii naţionale a populaţiei bulgare în Republica Moldova; Hotărârea 

Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru 

anii 2011-2015.  
11 Hotărârea Guvernului nr.1374 din 07.12.2001 cu privire la aprobarea Programului de acţiuni pentru promovarea limbii de stat, 

finanţat din mijloacele Fondului de promovare a limbii de stat pe anul 2001; Hotărârea Guvernului nr.857 din 17.08.2001 despre 

aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din Fondul de promovare a limbii de stat; Hotărârea 

Guvernului nr.167 din 26.02.2001 cu privire la Programul naţional de îmbunătăţire a studierii limbii de stat a Republicii Moldova 

de către adulţi (2001-2005). 
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 Reprezentanţii minorităţii rome se confruntă cu anumite probleme specifice care necesită 

a fi soluţionate pentru  incluziunea acestora în comunitate, or deseori persoanele de etnie romă 

sunt supuse acţiunilor discriminatorii. În scopul optimizării procesului de incluziune a 

persoanelor de etnie romă, Guvernul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr.56 din 31.01.2012, a 

adoptat Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova 

pentru anii 2011-2015 prin care urmează a fi instituit serviciul mediatorului comunitar.  Avocații 

parlamentari au salutat instituirea serviciului mediatorilor comunitari, care prin implicare 

nemijlocită vor permite fortificarea capacităţilor de mediere în asigurarea accesului romilor la 

servicii din toate sferele sociale.   

 Necesitatea unei asemenea iniţiative au demonstrat-o şi cazurile înregistrate la  Instituţia 

avocaţilor parlamentari pe parcursul anului 2012, în care petiţionarii s-au declarat victime ale 

discriminării în baza criteriului de „origine etnică” (persoanele fiind de etnie romă), prin prisma 

acţiunilor şi/sau inacţiunilor unor reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai autorităţilor din sfera 

de deservire socială, etc.   

 Este de remarcat faptul că în procesul de examinare a adresărilor, existenţa faptelor 

discriminatorii pe criteriu de apartenenţă etnică uneori este greu de demonstrat, chiar dacă 

efectuarea investigaţiilor are loc prompt şi detaliat. Frecvent persoanele sunt afectate nu atît  de 

acei care provoacă actele discriminatorii pe criteriu de apartenenţă etnică, cît de atitudinea 

tolerantă faţă de acestea sau indiferenţa oamenilor prezenţi la momentul producerii unor astfel de 

acte.  

Exercitîndu-şi atribuţiile sale în cadrul activităţii de promovare a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, de prevenire şi combatere a toleranţei faţă de actele discriminatorii pe 

criterii etnice, avocatul parlamentar, Tudor Lazăr s-a autosesizat pe marginea cazurilor 

înregistrate ce se refereau la atitudinea discriminatorie şi intolerantă a cadrelor didactice din 

unele instituţii de învăţămînt din ţară. Astfel, în demersul ombudsmanului către Ministerul 

Educaţiei s-a solicitat dispunerea unui control în toate instituţiile de învăţămînt din localităţile 

preponderent populate de romi, pentru excluderea unei diferenţieri de tratament şi  înlăturarea 

situaţiilor de formare a claselor în care să fie în exclusivitate copii romi, deoarece această 

segregare duce la discriminare.  

Totodată, s-a solicitat aportul administraţiei publice locale în ceea ce priveşte includerea 

persoanelor de etnie romă în sistemul educaţional, creşterea ratei de participare a copiilor romi în 

sistemul educaţional preşcolar, precum şi cooperarea eficientă dintre instituţiile şi organizaţiile 

relevante privind educarea populaţiei de etnie romă. În acest scop se impune organizarea unor 

campanii de informare privind importanţa includerii copiilor în sistemul de educaţie, 

obligativitatea învăţămîntului primar şi gimnazial, precum şi necesitatea de continuare a 
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studiilor, de asemenea urmează a fi asigurată identificarea permanentă a copiilor care nu 

frecventează şcoala prin intermediul cadrelor didactice, asistenţilor sociali şi inspectorilor 

şcolari. 

În contextul experienţelor privind actele discriminatorii din anii precedenţi, în anul 2012, 

avocaţii parlamentari au îndemnat, cu diverse ocazii, înalţii demnitari, oficiali, reprezentanţii 

grupurilor religioase ortodoxe şi reprezentanţii partidelor politice să promoveze toleranţa în 

societate şi respectul pentru drepturile 

omului, iar cei care se angajează într-un 

dialog public să se abţină de la acte cu 

conţinut discriminatoriu
12

. 

Avocaţii parlamentari condamnă cu 

vehemenţă asemenea acte, săvîrşite 

inclusiv de persoane publice și solicită 

politicienilor şi „liderilor de opinie” să 

manifeste un comportament echilibrat şi 

responsabil, să nu admită manifestări 

rasiste, xenofobe şi discriminatorii în 

raport cu membrii comunităţii. Or, dreptul 

la exprimare nu este un drept absolut şi 

exercitarea lui trebuie realizată în anumite 

condiţii, stabilite  pentru protejarea demnităţii persoanei. 

Persoanele LGBT trebuie să se bucure de drepturi egale, fapt consfinţit  în numeroase 

instrumente internaţionale. 

În cadrul Adunării Generale a ONU din decembrie 2008, 66 de state de pe cinci continente 

au susţinut o Declaraţie novatorie care reconfirmă încă o dată că protecţia internaţională a 

drepturilor omului include orientarea sexuală şi identitatea gender
13

. În declaraţie se reafirmă 

principiul nediscriminării şi se condamnă execuţiile, detenţia arbitrară sau încălcarea drepturilor 

omului pe motive de orientare sexuală sau identitate gender. 

Discriminarea minorităţilor sexuale este încă o realitate în multe state. Potrivit asociaţiei 

internaţionale pentru minorităţi sexuale (International lesbien, gay, bisexual, transsexual and 

                                                           
12„Libertatea de exprimare: necesitatea unei ingerinţe sau drepturile celorlalţi”- 

http://www.ombudsman.md/md/comunicate/2794/1/5480/; „Discursurile instigatoare la ură xenofobă- atentat la valorile 

democratice si drepturile omului pentru fiecare - http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5497/; Declaraţia avocatului 

parlamentar referitor la iniţiativa discriminatorie a Consiliului municipal Bălţi vizavi de minorităţile sexuale; Declaraţia 

Avocatului parlamentar vizavi de replicile rasiste si discriminatorii de către un oficial al Republicii Moldova - 

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5376/; Combaterea discriminării şi intoleranţei prin toleranţă - 

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5849/; Atelier de creaţie „Toleranţa – imperativ social al timpului” la Liceul "M. 

Kogălniceanu - http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5854 
13http://www.amnesty.org/es/library/asset/IOR40/024/2008/en/269de167-d107-11dd-984e-fdc7ffcd27a6/ior400242008en.pdf 

CpDOM a înregistrat un apel telefonic din  

Sîngerei de la o persoană care a dorit să rămînă 

anonimă, menţionînd că este ruda unei familii 

de etnie romă. Persoana a comunicat că copiii 

din familia respectivă sunt elevi în clasa I şi 

refuză a merge la şcoală din motivul 

discriminării pe criteriu de apartenenţă etnică. 

Colegii îi numesc ”ţigani”, iar profesorii nu-i 

implică în procesul de studii, ignorînd prezenţa 

lor în sală. În procesul examinării cazului,  a 

fost solicitat concursul  autorităţii publice locale 

şi din sistemul de învăţămînt pentru verificarea 

faptelor invocate. Totodată, avocatul 

parlamentar a sesizat administraţia publică 

locală despre acţiunile ce urmează a fi 

întreprinse pe teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale întru realizarea obiectivelor stabilite 

în Planul de acţiuni privind susţinerea 

populaţiei de etnie romă.  

 

http://www.ombudsman.md/md/comunicate/2794/1/5480/
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5497/
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5376/
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5849/
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5854
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Intersex Association), în nicio ţară europeană nu sunt respectate în totalitate drepturile 

reprezentanţilor acestor minorităţi. 

La nivel global încă mai 

există cinci state în care se poate aplica 

pedeapsa cu moartea pe motiv de 

orientare sexuală
14

. La acestea se adaugă 

alte 76 de state în care homosexualitatea 

este considerată o ofensă
15

. 

Niciun fel de valori culturale, 

tradiţionale sau religioase, inclusiv şi 

regulile „culturii dominante” nu pot fi 

utilizate pentru justificarea declaraţiilor 

de ură sau a altor forme de discriminare, 

incluzând discriminarea pe criteriu de 

orientare sexuală sau identitate gender
16

.                   

Pe parcursul anului 2012 Instituţia avocaţilor parlamentari nu a constatat o schimbare 

esenţială de atitudine în societate faţă de persoanele LGBT din Republica Moldova, această 

categorie de persoane fiind în continuare discriminată şi stigmatizată pe motivul apartenenţei 

sexuale.  

În ultimii ani, pe rol în instanţele de judecată din Republica Moldova au fost puse mai 

multe cereri cu privire la modificarea actelor de stare civilă, urmare a schimbării sexului. În condiţiile 

în care cererile menţionate reprezintă o nouă categorie de dosare, iar legislaţia care urmează a fi 

aplicată este vagă, Curtea Supremă de Justiţie, în scopul creării unei practici judiciare unitare şi 

corecte, a făcut unele recomandări instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte aplicarea normelor 

juridice prin prisma art. 8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale – dreptul la respectarea vieţii private şi de familie. Dreptul de a schimba 

sexul şi prenumele este componentă a dreptului la viaţa privată. 

Astfel, începînd cu luna noiembrie 2012, persoanele transgender nu se mai confruntă cu 

dificultăţi la modificarea actelor de stare civilă, urmare a schimbării sexului
17

, fapt salutat de Instituţia 

avocaţilor parlamentari. 

                                                           
14 Mauritania; Iran; Arabia Saudită; Sudan şi Yemen, precum şi în unele părţi din Somalia şi Nigeria.  
15http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_25242/Parlamentul-European-militeaza-pentru-drepturile-minoritatilor-sexuale 
16 Recomandarea CM/Rec(2010)5, adoptată la 31 martie 2010 de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, adresată 

Statelor-membre asupra măsurilor de combatere a discriminării pe criteriu de orientare sexuală şi identitate gender 
17http://www.publika.md/curtea-suprema-de-justitie-recomanda-permiterea-schimbului-de-sexe-in-acte_1105901.html 

 CpDOM a participat în calitate de intervenient  

în cadrul cauzei civile AO „Fericita Maica 

Matrona” şi Biserica Ortodoxă din Moldova, 

împotriva Consiliului de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” privind anularea 

Hotărîrii Consililului de Observatori al 

Companiei ”Teleradio-Moldova” nr.1/244 din 

22.12.2010 „Cu privire la  difuzarea filmului 

„Drepturile omului pe ecran: Drepturile 

minorităţilor sexuale”. CpDOM a indicat asupra 

încălcării dreptului la exprimare a persoanelor 

LGBT. Astfel, Colegiul civil, comercial şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie, la 15.08.2012 a respins recursul declarat 

de recurent şi a menţinut hotărîrea Curţii de Apel 

Chişinău din 26.06.2012 prin care cererea depusă 

de reclamanţi a fost respinsă ca nefondată. 

 

http://www.publika.md/curtea-suprema-de-justitie-recomanda-permiterea-schimbului-de-sexe-in-acte_1105901.html
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Au fost înregistrate cazuri de manifestări discriminatorii faţă de reprezentanţi ai grupurilor 

minoritare sexuale în instituţiile medicale
18

, precum şi amplasarea neautorizată a unui panou 

informativ în sectorul Centru al Capitalei, ce avertiza expres despre parcarea interzisă „inclusiv 

minorităţilor sexuale”
19

. La intervenţia avocaților parlamentari panoul a fost demontat, iar 

contravenientul sancţionat.  

Un alt caz s-a referit la refuzul autorităţilor administraţiei publice locale de a permite 

desfăşurarea unei întruniri paşnice (în luna mai 2005) în municipiul Chişinău
20

, drept urmare 

Republica Moldova a fost obligată să achite sume băneşti considerabile din bugetul ţării. 

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 

primăriilor ca zone de susţinere a Bisericii Ortodoxe din Moldova şi de neadmitere a 

propagandei agresive a orientărilor sexuale netradiţionale.  

Avînd în vedere caracterul discriminatoriu al acestor acte, iar pe de altă parte,  

prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ce enunţă expres că prevederile cu referire la 

drepturile omului urmează să fie interpretate în conformitatea cu Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului şi acordurile internaţionale la care ţara este parte, precum şi principiul 

egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii şi ale autorităţilor publice, Instituţia avocaţilor 

parlamentari a solicitat Cancelariei de Stat - organul împuternicit direct cu dreptul de a efectua 

controlul obligatoriu a deciziilor consiliilor locale de toate nivelurile
21

, 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.  

Prin răspunsul Primăriei or. Drochia, am fost informaţi că la 27.03.2012, în cadrul 

şedinţei Consiliului orăşenesc, un grup de consilieri a propus de a introduce în ordinea de zi 

chestiunea ”cu privire la declararea oraşului Drochia teritoriu de susţinere a Bisericii Ortodoxe 

                                                           
18 http://voxreport.unimedia.md/2011/08/23/homosexualii-fug-de-asistenta-medicilor 
19http://adevarul.ro/moldova/actualitate/foto-chiSinAu-parcare-interzisa-inclusiv-minoritatilor-sexuale-

1_50ae26d17c42d5a6639a0fe8/index.html 
20 La 12 iunie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a notificat hotărârea sa în cauza Genderdoc-M versus Moldova. În 

plângere a fost invocată interzicerea desfăşurării în Chişinău a unei demonstaţii planificate de Genderdoc-M pentru luna mai 

2005 în vederea susţinerii legislaţie privind protecţia minorităţilor sexuale împotriva discriminării. Organizaţia reclamantă s-a 

plîns pe faptul că interzicerea a fost ilegală, nu a existat o procedură care să le permită obţinerea deciziei finale pînă la data 

planificată pentru desfăşurarea evenimentului  şi pentru că ONGul fusese din nou discriminat din cauza că promova interesele 

comunităţii gay din Moldova. A fost invocat articolul 6 alin. 1 (dreptul la un proces echitabil), articolul 10 (libertatea de 

exprimare), articolul 11 (libertatea de întrunire sau asociere), articolul 13 (dreptul la un recurs efectiv) şi articolul 14 (interzicerea 

discriminării). Astfel, Republica Moldova a fost obligată să achite 11 mii euro pentru prejudii morale şi materiale şi pentru 

costuri şi cheltuieli. 
21Punctul 8 lit.g) din Hotărârea Guvernului nr.845 din 18.12.2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;  
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din Moldova şi de neadmitere a propagandei agresive a orientărilor sexuale netradiţionale”, care 

cu 14 voturi ”Pro”, 3 - ”contra” şi 6 -”abţinut” a fost acceptată.  

La 16.07.2012,  Oficiul Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a înaintat o notificare 

privind abrogarea deciziei Consiliului orăşenesc Drochia nr.2/14 din 27.03.2012 cu privire la 

declararea oraşului Drochia teritoriu de susţinere a Bisericii Ortodoxe din Moldova şi de 

neadmitere a propagandei agresive a orientărilor sexuale netradiţionale”.  

Pe data de 14.08.2012 notificarea adresată Consiliului orăşenesc Drochia a fost pusă în 

discuţie, dar decizia a rămas în vigoare. În prezent, legalitatea deciziei se examinează în instanţa 

de judecată.  

În contextul celor enunţate, avocaţii parlamentari rămîn pe poziţia că adoptarea la 25 mai 

curent a Legii cu privire la asigurarea egalităţii, denotă confirmarea angajamentului statului în 

asumarea obligaţiei pozitive de a perfecţiona legislaţia naţională conform jurisprudenţei Curţii 

Europene a Drepturilor Omului. Avocaţii parlamentari recomandă Guvernului întreprinderea 

unor măsuri hotărîte în vederea demarării activităţii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurării egalității. 

 

 Recomandările avocaţilor parlamentari 

Promovarea activă de către instituţiile statului a principiilor fundamentale ale 

pluralismului, diversităţii, toleranţei şi ale libertăţii de gîndire;  

Adoptarea unor măsurilor pentru eliminarea discriminării latente din politicile de angajare 

în instituţii publice şi private;  

Eliminarea oricăror forme de discriminare în  sistemul de educaţie; 

Aprobarea unui Plan de acţiuni la nivel de stat pentru promovarea limbii de stat, inclusiv 

pentru minorităţile de pe teritoriul Republicii Moldova şi identificarea în acest sens a 

resurselor adecvate.  

 

 
 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2.Accesul liber la justiție  

Eficienţa unui proces echitabil nu poate fi percepută fără funcţionarea bună a sistemului 

instituţional în domeniul justiţiei, cum ar fi Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al 

Magistraturii, instanţele judecătorești, procuratura, instituţia avocaturii, instituţia executorilor 

judecătoreşti care ajută la realizarea unei bune guvernări în domeniul justiţiei. Totodată, o justiţie 

eficientă nu poate fi percepută fără o prestaţie profesională a participanţilor la proces.  

Pe parcursul ultimilor ani au fost adoptate documente strategice în domeniu: Strategia de 

consolidare a sistemului judecătoresc și Concepția privind finanțarea acestuia, Strategia de 

dezvoltare a sistemului de executare,  Concepția reformării sistemului penitenciar, etc. În același 

timp, au fost adoptate  mai multe legi care au reformat conceptual  unele instituții-cheie din 

sectorul justiției: organele procuraturii, avocatura, notariatul, sistemul penitenciar, sistemul de 

executare. Au fost adoptate legi prin care au fost create noi mecanisme și instituții  în sectorul 

justiției: Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat, Legea cu privire la probațiune, 

Legea cu privire la mediere, Legea privind executorii judecătorești.  

Analiza implementării documentelor strategice din domeniu relevă principalele probleme 

cu care se confruntă în mod constant sectorul justiţiei, şi anume: instanţele de judecată nu sînt 

administrate eficient; promovarea judecătorilor şi a procurorilor este insuficient de transparentă 

şi nu este bazată pe merit; nu toate componentele Consiliului Superior al Magistraturii 

funcţionează eficient; calitatea serviciilor prestate de profesiile conexe sistemului justiţiei este 

inadecvată; lipsesc mecanisme eficiente de responsabilizare a actorilor din sectorul justiţiei; faza 

pre-judiciară este nejustificat de complexă; lipsesc mecanisme eficiente de asigurare a unei 

justiţii prietenoase copiilor; este alarmant de înaltă percepţia răspîndirii corupţiei în întregul 

sector al justiţiei.  

Astfel, încă în anul 2009, în Declaraţia cu privire la starea justiţiei în Republica Moldova şi 

la acţiunile necesare îmbunătăţirii situaţiei în domeniul justiţiei
22

, înaltul for legislativ  a 

constatat cu îngrijorare că justiţia în Republica Moldova este grav afectată de corupţie. În 

Declaraţie s-a menţionat că o asemenea involuţie a justiţiei moldoveneşti a fost posibilă inclusiv 

din cauza neglijării sau aplicării selective de către Consiliul Superior al Magistraturii a legislaţiei 

ce reglementează răspunderea judecătorilor, indulgenţei acestuia; lipsei de reacţie din partea 

Consiliului Superior al Magistraturii şi a organelor procuraturii la acţiunile, pe alocuri criminale, 

ale judecătorilor; lipsei de reacţie şi de rezistenţă a corpului judecătoresc la acţiunile de 

intimidare şi de presiune politică venite din partea exponenţilor guvernării; lipsei de transparenţă 

                                                           
22 Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 53 din 31.10.2009 
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a actului de justiţie şi a activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, în special în ceea ce 

priveşte selectarea, numirea, promovarea şi sancţionarea judecătorilor; insuficienţei pregătirii 

iniţiale şi pregătirii continue a judecătorilor; asigurării materiale inadecvate a judecătorilor; 

“sindicalizării” puterii judecătoreşti etc.  

Aceste constatări demonstrează că standardele profesionale, morale şi etice nu au devenit 

parte importantă a activităţii profesioniştilor din sector, fapt ce a generat diminuarea încrederii 

societăţii în justiţie.  

Nivelul redus de încredere a cetăţenilor în sectorul justiţiei este un fenomen periculos, 

deoarece poate genera o neîncredere generală a acestora în eficienţa şi integritatea autorităţilor 

publice şi chiar a statului în general. În această ordine de idei, pentru edificarea unui sector  al 

justiției accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist și responsabil față de societate, 

care să corespundă standardelor europene, să asigure supremația legii și respectarea drepturilor 

omului, la 25 noiembrie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Elaborarea unei strategii complexe de reformă a 

devenit necesară în vederea creării unui cadru comun care să acopere toate eforturile de reformă 

a sectorului justiției, pentru asigurarea dezvoltării durabile a acestuia prin acțiuni realiste și 

concrete.  Pe lîngă consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și 

transparenței sistemului judecătoresc, Strategia prevede ameliorarea cadrului instituțional și a 

proceselor care asigură accesul efectiv la justiție, asistența juridică eficientă, examinarea 

cauzelor și executarea hotărîrilor judecătorești în termene rezonabile, modernizarea statutului 

unor profesii juridice  conexe sistemului de justiție, asigurarea respectării efective a drepturilor 

omului în practicile și politicile juridice.  

Evaluarea periodică a procesului de implementare a Strategiei de reformă a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016 și a gradului de realizare a obiectivelor acesteia va fi efectuată de 

Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, constituit prin 

Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 219 din 06.08.2012. 

Astfel, pe parcursul anului 2012 a adoptat un set de legi prin care au fost modificate unele 

prevederi din Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală precum şi alte legi de 

incidenţă în contextul reformei, menite să eficientizeze într-o măsură mai mare accesul liber la 

justiţie şi dreptul la un proces echitabil. A fost adoptată Legea privind selecția, evaluarea 

performanțelor și cariera judecătorilor. Totodată, la 5 iulie 2012, Parlamentul a adoptat Legea 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 153 prin care au fost operate mai 

multe modificări  în actele normative ce țin de organizarea judecătorească și statutul 

judecătorului: 1
 Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995; Legea cu 

privire la statutul judecătorului nr.544 din 20.07.1995; Legea cu privire la Curtea Supremă de 
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Justiție nr. 789 din 26.03.1996; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din 

19.07.1996; Legea cu privire la colegiul disciplinar și la răspundere disciplinară a judecătorilor 

nr. 950 din 19.07.1996; Legea cu privire la Institutul Național al Justiției nr. 152 din 08.06.2006. 

 Una dintre modificări ține de revizuirea componenței Consiliului Superior al 

Magistraturii
23

,  prin reducerea numărului profesorilor titulari de la 4 la 3 și majorarea numărului 

judecătorilor de la 5 la 6. Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul Justiţiei şi Procurorul 

General sînt membri de drept.  

În opinia avocaților parlamentari, nici noua componență a organului de autoadministrare 

judecătorească nu asigură majoritatea importantă a judecătorilor și această structură numerică 

poate deplasa balanţa controlului votului spre o eventuală conjunctură politică în condiţiile în 

care  Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor săi. În 

acest context este de menționat că anterior, la 13 iulie 2011, avocații parlamentari au sesizat 

Curtea Constituțională privind controlul constituționalității  componenței Consiliului Superior al 

Magistraturii (constituit la acel moment din cinci judecători, patru profesori titulari, preşedintele 

Curţii Supreme de Justiţie, ministrul Justiţiei şi Procurorul General), considerînd că aceasta nu 

asigură independența deplină a sistemului judecătoresc. Asta deoarece ponderea reprezentanţilor 

corpului judecătoresc în Consiliul Superior al Magistraturii este minoritară în raport cu alte 

componente  ale acestuia, exponente ale voinţei politice, lipsind în acest mod puterea 

judecătorească de „arme defensive” în raport cu puterea legislativă. Curtea Constituțională nu a 

acceptat această sesizare spre examinare în fond, deoarece obiectul ei ”excede competenței 

avocatului parlamentar”. 

Cu toate acestea, avocații parlamentari rămîn atașați  ideii că Consiliul Superior al 

Magistraturii, element indispensabil într-un stat de drept, garant al independenței judecătorilor și 

al echilibrului între puterile legislativă, executivă și judecătorească, trebuie să reprezinte 

guvernarea autonomă a puterii judecătorești și să permită judecătorilor să-și exercite funcțiile în 

afara controlului puterilor executivă și legislativă. 

O altă modificare, operată în Legea  cu privire la statutul judecătorului, ține de 

schimbarea procedurii de ridicare a inviolabilității judecătorului prin privarea Consiliului 

Superior al Magistraturii de competența de a stabili ”existența” sau ”inexistența”  temeiurilor de 

pornire a urmăririi penale sau contravenționale împotriva judecătorului. Considerînd că dreptul 

procuraturii de a porni urmărirea penală în privința judecătorilor fără acordul Consiliului 

Superior al Magistraturii nu este în spiritul art. 6 din Constituție, care consfințește principiul 

separației și colaborării puterilor, Plenul Curții Supreme de Justiție a sesizat, la 7 septembrie 

2012, Curtea Constituțională   privind controlul constituționalității prevederilor menționate. 

                                                           
23 Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 153 din 05.07.2012. 
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Avocații parlamentari susțin poziția Plenului Curții Supreme de Justiție pe acest subiect 

și reiterează că anume în scopul de a asigura separarea puterilor în stat, pentru a înlătura 

ingerințele unei puteri în activitatea alteia și a garanta independența justiției, Constituția cuprinde 

norme ce prevăd instituirea unor proceduri deosebite de tragere la răspundere penală a 

deputaților și Președintelui Republicii Moldova, precum și norme care stabilesc că independența 

și imparțialitatea justiției se asigură în condițiile legii. 

Deși au fost realizate schimbări instituționale esențiale  și a fost modificat cadrul 

legislativ,  totuși aceste schimbări  nu au conferit  activității actorilor  din acest sector un nivel 

calitativ nou și nu au condus la consolidarea unui sistem de justiție echitabil, corect și orientat 

spre necesitățile justițiabililor  și prestarea unor servicii calitative și accesibile.  

Starea de lucruri la acest capitol atestă în continuare o situaţie îngrijorătoare. De aceea 

reformele în sectorul justiţiei trebuie să răspundă aşteptărilor ale cel puţin 397 de solicitanţi care 

s-au adresat în anul 2012 la Centrul pentru Drepturile Omului,  invocînd mai multe obiecţii la 

calitatea actului justiţiei, dintre care:  

 în 147 de cazuri s-a  reclamat tergiversarea examinării cauzelor; 

  în 49 cazuri – neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti; 

 în 105 cazuri - dezacordul cu sentinţa/hotărîrea pronunţată; 

 în 69 de cazuri - lezarea dreptului la recurs efectiv.  

Printre problemele sesizate  figurează și nerespectarea termenului de redactare a 

hotărîrilor judecătoreşti, întîrzierea comunicării acestora, nerespectarea termenului de înmînare a 

copiilor de pe sentinţe, activitatea şi comportamentul  nesatisfăcător al unor magistraţi etc. 

Totodată, în urma instituirii sistemului de executori privaţi şi ajustării procedurilor de executare 

la noul concept de profesie liberă a executorilor judecătoreşti, au apărut  şi alte aspecte ce ţin de 

realizarea dreptului la un proces echitabil. 

Deşi avocaţii parlamentari au sesizat în repetate rînduri instanţele judecătoreşti, Consiliul 

Superior al Magistraturii, după caz, pe marginea multiplelor încălcări la acest capitol  şi au 

abordat aceste  probleme în rapoartele anterioare, situaţia practic nu s-a schimbat.   

 În scopul remedierii încălcării termenului rezonabil la judecarea cauzelor sau la 

executarea hotărîrilor judecătorești, în anul 2011 au fost operate  unele modificări în Codul de 

procedură civilă, Codului de procedură penală, Codul civil, Codul de executare. Astfel, au fost  

modificate criterii de apreciere a termenului rezonabil, stabilit pentru procedura civilă, penală  și 

de executare ( art. 192 CPC, art. 20 CPP, art. 259 CPP, art. 70 CE) și legiferat dreptul 

participanților la proces de a  depune cereri în cursul examinării cauzei în fața instanțelor 

judecătorești  pentru accelerarea procesului, dacă există premise  pentru încălcarea termenului 

rezonabil.  Totodată a fost adoptată Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat 
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prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea 

în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești nr. 87 din 21.04.2011.  Adoptarea acestei legi și a 

modificărilor la actele legislative enunțate  reprezintă o racordare a cadrului național la rigorile 

europene, precum și o executare a hotărîrii pilot Olaru și alții v. Moldova în materia de 

remediere a problemei sistemice privind executarea hotărîrilor judecătorești, monitorizată cu 

strictețe de Consiliul Europei, statul urmînd să  întreprindă şi alte măsuri generale privind 

respectarea termenelor rezonabile în cadrul examinării cauzelor de către instanțele judecătorești. 

La 3 mai 2012  Legea nr. 87 a fost modificată, Ministerului Justiției revenindu-i sarcina de a 

proba lipsa de încălcare a dreptului și de a reprezenta statul în instanța de judecată pe această 

categorie de cauze. Pînă la operarea modificării, aceste obligații îi reveneau Ministerului 

Finanțelor. A fost concretizată procedura de executare a hotărîrilor judecătorești privind 

contestarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la 

executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești și repararea prejudiciului cauzat prin 

această încălcare.  

 Deși din adresările parvenite la CpDOM se atestă că cetățenii cunosc despre existența 

noului mecanism și își afirmă intenția să conteste  încălcarea acestui drept, în rapoartele statistice  

de stat despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile nu se reflectă situația 

privind mișcarea dosarelor civile  pe această categorie de cauze. În aceste împrejurări este dificil 

de apreciat impactul remediului  intern pentru apărarea dreptului la un proces echitabil, oferit 

justițiabililor în anul 2011.  

În același timp, analiza comparativă a statisticilor denotă o creștere a numărului dosarelor 

aflate în examinare mai mult de 12, 24 sau 36 de luni. 

Tabelul nr. 

Categoria dosarelor Anul 2010 Anul 2012 

  ˂12 luni  ˂ 24luni  ˂ 36 luni  ˂12 luni ˂  24 luni  ˂36 luni 

Dosare civile 1023 357 296 2299 472 251 

Dosare penale 302 38 17 488 97 35 

 

Adresările cetățenilor către avocații parlamentari confirmă persistența problemelor în 

domeniul asistenței juridice garantate de stat. Deși a fost asigurată funcționalitatea sistemului 

prin adoptarea regulilor și procedurilor de lucru, cadrul normativ se află în continuă 

perfecționare, se atestă probleme în partea ce ține de calitatea asistenței juridice garantate de stat, 

acordarea asistenței juridice pe cauze non-penale, informarea insuficientă a populației privind   

tipurile de servicii prestate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat   și 

procedurilor necesare de urmat, ineficiența sistemului de verificare a capacității de plată a 
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solicitanților de asistență juridică garantată de stat,  întîrzierea extinderii rețelei de parajuriști la 

scară națională. 

După schimbarea modului de organizare profesională a executorilor judecătorești
24

, 

cetățenii au început să invoce  aspecte noi  ce ţin de executarea hotărîrilor judecătorești. În 

situația în care s-au diminuat considerabil adresările privind neexecutarea hotărîrilor, se atestă o 

creștere a numărului plîngerilor privind acțiunile executorilor, mărimea exagerată a tarifelor  

percepute de executorii judecătorești pentru efectuarea actelor de executare, modalitatea de 

asigurare a documentelor executorii. 

La CpDOM continuă să parvină plîngeri cu privire la detenția ilegală a persoanelor, după 

expirarea termenului arestului 

preventiv  sau al pedepsei penale.  

Deși îngrijorările 

avocaților parlamentari referitor la 

acest subiect au fost reflectate 

anterior
25

,  instituțiile  

responsabile admit în continuare 

astfel de situații. Avocaţii 

parlamentari insistă asupra 

consolidării eforturilor tuturor 

autorităţilor pentru a obţine o 

avansare în asigurarea respectării 

dreptului la libertatea individuală 

a persoanei, garantat de art. 25 din 

Constituţia Republicii Moldova şi art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale care, în paragraful 1 din articolul 5, defineşte prezumţia de libertate, 

drept de care nimeni nu poate fi privat decît în circumstanţe excepţionale. Această prezumţie de 

libertate este consolidată prin două exigenţe: de a nu prelungi privaţiunea de libertate depăşind 

termenul strict necesar şi de a elibera cît mai repede persoana interesată în momentul în care 

privaţiunea se dovedeşte a fi nejustificată. 

În contextul problemelor abordate mai sus, datele privind petițiile înregistrate la CpDOM 

în perioada  anilor 2008-2012  denotă că numărul de petiționari care au invocat încălcarea 

dreptului de acces liber la justiție rămîne, cu mici excepții, unul  constant. 

 

                                                           
24 Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010 
25 http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport%202009%20redactat.pdf 

În cadrul examinării plîngerii parvenite de la cetățeanul X. 

cu privire la neeliberarea din arestul preventiv la 

momentul expirării termenului stabilit, s-a constatat că  

această situație a fost generată de acțiunile neconforme ale 

judecătorului. La sesizarea avocatului parlamentar, 

organele procuraturii au declanșat  un control în ordinea 

art. 274 din CPP., iar n urma controlului efectuat de  

Inspecția judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii a 

atenționat judecătorul asupra respectării stricte a 

legislației la judecarea cauzelor aflate în procedură. 

 

Într-un alt caz  s-a constatat că cetățeanul B în privința 

căruia, în baza hotărîrii judecătorești,    a încetat măsura 

de reprimare – arestul,  a continuat să fie deținut în 

penitenciar în decurs de 9 zile. În urma intervenirii 

avocatului parlamentar, petiționarul a fost pus în libertate, 

iar procuratura militară a pornit urmărirea penală  

conform indicilor infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. 1 

Cod penal, pe faptul excesului de putere. 
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Totodată, conform sondajului ”Barometrul Opiniei Publice – octombrie – noiembrie – 

2012”
26

, doar 14,8 % dintre cetăţeni au încredere în justiţie, ceea ce constituie cu  15 la sută mai 

puţin decît în luna mai
27

. Conform altui sondaj, realizat de Centrul de Analiză şi Prevenire a 

Corupţiei
28

, 50 la sută dintre cetăţenii care au avut de-a face cu instanţele judecătoreşti din 

Chişinău se arată mulţumiţi de felul cum au fost trataţi de oamenii legii și aproape 70 la sută din 

respondenţi se arată nemulţumiţi de condiţiile în care au loc procesele de judecată. 

În concluzie, modernizarea sistemului judecătoresc presupune asumarea de către justiţie a 

rolului de arbitru în societate, imparţial, obiectiv şi neangajat politic, ceea ce implică o 

consolidare a sectorului justiției în ansamblul. Or, un sistem judiciar viabil reprezintă principala 

componentă a unei societăţi democratice, deoarece el vizează toate domeniile vieţii sociale.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=624 
27 http://www.ipp.md/public/files/Barometru/Brosura_BOP_05.2012.pdf 
28 http://trm.md/ro/social/sondaj-50-din-chisinauieni-sunt-multumiti-de-activitatea-instantelor-judecatoresti/ 

http://trm.md/ro/social/sondaj-50-din-chisinauieni-sunt-multumiti-de-activitatea-instantelor-judecatoresti/
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Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales 

 
În categoria drepturilor exclusiv politice sunt incluse cele care au ca obiect participarea 

cetăţenilor la conducerea statului şi anume  drepturile electorale. Prin vot cetăţenii pot influenţa 

procesul decizional public. 

Obligaţia afirmativă a statelor de a proteja dreptul de vot al cetăţenilor este recunoscut în 

tratatele internaţionale şi declaraţiile adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite, organizaţiile 

regionale, cum sunt Consiliul Europei şi Organizaţia Statelor Americane.  

Pentru a-l determina pe alegător să-şi exprime dreptul de vot în favoarea unui sau altui 

concurent electoral, statul, prin instrumentele şi mecanismele sale legislative, organizează o 

campanie electorală, care începe pentru fiecare concurent la data înregistrării acestuia de  

Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie în ziua 

votării.  

Este de remarcat că dreptul de vot este inseparabil de libertatea de opinie şi  exprimare, 

iar ca ideal şi principiu de bază al societăţii democratice, aceasta din urmă este elementul esenţial 

al fenomenului mass-media.  

Libertatea de opinie, libertatea de a primi şi de a comunica informaţii şi idei, drept 

componente ale libertăţii de exprimare, trebuie să fie exercitate în mod liber fără amestecul 

autorităţilor publice, cu excepţia exigenţelor expres stipulate de legislaţia în vigoare, or statul 

este obligat să justifice orice ingerinţă în orice fel de exprimare.  

În perioada 2009-2012, în Republica Moldova s-au organizat numeroase campanii 

electorale pentru alegeri parlamentare, alegeri locale generale şi referendum, în al căror cadru 

mass-media a ocupat locul de frunte în monitorizarea şi informarea publicului referitor la 

desfăşurarea acestora. Cele mai importante aspecte la realizarea dreptului de vot au fost incluse 

în Raportul tematic al CpDOM „Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales”
29

. 

Totuşi un aspect important al dreptului de vot care necesită a fi menţionat este 

neexercitarea acestuia din cauza existenţei anumitor restricţii condiţionate.    

Alineatul 2 al articolului 13 din Codului Electoral statuează o restricţie suplimentară la 

cea indicată în Legea Supremă, care prevede că „ nu au dreptul de a alege persoanele care sunt 

recunoscute incapabile prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată. Despre existenţa unor 

astfel de cazuri Ministerul Justiţiei informează primarul, iar după implementarea Registrului de 

stat al alegătorilor – Comisia Electorală Centrală”.  

Atunci cînd mecanismul de controlul şi monitorizare a procesului de declarare a 

incapacităţii persoanelor este incomplet sau lipseşte, această restricţie este utilizată ilegal. Or, o 

                                                           
29 http://www.ombudsman.md/md/tematice/ 
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statistică clară pe ţară sau un registru privind identitatea şi numărul de persoane declarate 

incapabile la momentul actual nu există.  

O limitare voalată a dreptului de vot se produce şi atunci cînd vorbim despre persoanele 

cu dizabilităţi fizice.  

Deşi autorităţile publice locale şi centrale şi  Comisia Electorală Centrală la fiecare 

scrutin au încercat să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilităţi în sediile secţiilor de votare, 

amenajîndu-le în corespundere cu normele minime standard, nu toate persoanele cu deficienţe 

locomotorii ajung la urna de vot. Totodată, alegătorul care nu este în stare să completeze de sine 

stătător buletinul de vot are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor 

biroului secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să 

asiste la operaţiile electorale.  

Situaţiile menţionate  reflectă o lipsă de încredere în privinţa corectitudinii  unor astfel de 

voturi, or, indiferent de statutul persoanei care acordă ”suport” alegătorului cu dizabilitate, 

aceasta ar putea influenţa decizia ultimului. E de notat că unul dintre principiile esenţiale ale 

patrimoniului electoral prevede că votul este secret.   

O atare situaţie se referă şi la persoanele nevăzătoare care la fel se află în imposibilitatea 

de a participa la administrare prin participare la procesul de votare. Or, pînă la momentul actual 

implementarea votării prin buletinele de vot cu caractere Braille, conform informaţiei CEC, nu 

poate fi realizată deoarece este una dificilă şi costisitoare. Mai mult, în acest sens lipsesc  

reglementări legislative care ar stabili expres întocmirea buletinelor de vot cu caractere Braille.                                                             

Un rol prioritar în procesul de exercitare a dreptului de vot pentru persoanele cu autism îl 

are interpretarea informaţiei electorale în limbajul mimico-gestual care este asigurată de 

legislaţia în vigoare
30

.  

La solicitare, Instituţia avocaţilor parlamentari a fost informată de Consiliul Coordonator 

al Audiovizualului (CCA) că, urmare a sesizărilor adresate CCA din partea persoanelor cu 

deficienţe de auz şi ale Asociaţiei Surzilor din Moldova, postul public de televiziune Moldova 1 

a reluat, după ce a sistat anterior, interpretarea unui buletin de ştiri în limbajul mimico-gestual. În 

prezent,  toate posturile TV din ţară subtitrează filmele artistice, documentare, buletinele 

informative, prezentînd fluxul informativ prin intermediul crawl-rilor (benzi rulante în partea de 

jos al ecranului), fapt salutat de CpDOM.  

Totodată, Instituţia avocaţilor parlamentari consideră că includerea printre evenimentele 

de importanţă majoră a emisiunilor cu caracter electoral, prin ajustarea prevederilor alin.3 al art. 

13 din Codul Audiovizualului şi majorarea timpului minim de interpretare mimico-gestuală al 

                                                           
30 Art.13 al.4 din Codul Audiovizualului Republicii Moldova;  
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emisiunilor televizate, ar spori gradul de realizare a  drepturilor constituţionale, inclusiv al celui 

de vot, al persoanelor cu autism.  

CpDOM a monitorizat realizarea dreptului de vot în UTA Găgăuzia, unde pe 9 şi 23 

septembrie 2012, s-au desfăşurat alegeri în Adunarea Populară Găgăuzia (APG). Acesta a fost al 

cincilea scrutin care a avut loc în  APG din momentul adoptării de către Parlamentul Republicii 

Moldova a Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri) nr.344 din 23 

decembrie 1994.  

În cadrul alegerilor urmau să fie aleşi 35 de deputaţi în organul reprezentativ şi legislativ 

din UTA Găgăuzia. Astfel, scrutinul s-a desfăşurat în 35 de circumscripţii electorale.  

Condiţiile inechitabile create în privinţa persoanelor care au candidat în diferite 

circumscripţii, insuficienţa resurselor financiare în perioada electorală, lipsa unei agitaţii 

electorale efective, calitatea listelor electorale şi alte aspecte din cadrul scrutinului au fost 

exhaustiv descrise în raportul tematic al CpDOM
31

.  

Urmare a analizei situaţiei cu privire la realizarea dreptului de vot, Instituţia 

Ombudsmanului a ajuns la concluzia că, în pofida evoluţiilor democratice din ultimii ani, în 

Republica Moldova mai există probleme în exercitarea dreptului de vot şi de a fi ales.   

 

Recomandările avocaţilor parlamentari 

 

Informarea alegătorilor despre programele politice; asigurarea accesului liber la listele 

electorale; 

Revizuirea cadrului legislativ, în scopul creării şi împuternicirii unui organ (comisie, comitet 

etc.) specializat care ar monitoriza la nivel central, cît şi local procesul de realizare a dreptului de 

vot a persoanelor care se află în dificultate (familii vulnerabile, persoane în etate, persoane cu 

deficienţe mentale şi locomotorii etc.); 

Asigurarea condiţiilor adecvate tuturor categoriilor de persoane care îşi exercită dreptul de 

vot atît pe durata întregii campanii electorale, cît şi în ziua votării, precum şi  distribuirea 

resurselor şi mijloacelor tehnice în mod egal tuturor candidaţilor.  

 

 

 

 

                                                           
31 http://www.ombudsman.md/md/tematice/ 
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Libertatea de întrunire şi de asociere 

 Avocaţii parlamentari cu diferite ocazii au reiterat că libertatea întrunirilor sau dreptul de a 

se întruni este un drept politic fundamental accesibil tuturor. În virtutea acestui drept un grup de 

persoane are posibilitatea să se întrunească într-un anumit loc în mod paşnic şi fără arme, licit şi 

în conformitate cu legea. 

Acest drept este prevăzut de art. 20 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 21 

din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, art. 11 din Convenţia Europeană 

a Drepturilor Omului, regăsindu-se şi în Constituţia Republicii Moldova în art.40. Norma 

constituţională declară că mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte 

întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura în mod paşnic, fără nici un fel de arme. Legea 

privind întrunirile nr. 26-XVI din 22.02.2008 reglementează detaliat modul şi procedura 

desfăşurării întrunirilor, fiind prevăzută şi răspunderea pentru încălcarea prevederilor legale. 

Trebuie menţionat că libertatea întrunirilor nu poate fi disociată de libertatea opiniei şi a 

exprimării, un alt drept fundamental protejat de Constituţie şi actele internaţionale din domeniu, 

fiind esenţial pentru o participare activă şi deplină a persoanei la viaţa socială. Protejarea 

drepturilor indicate duce la încurajarea dialogului, înlăturarea actelor discriminatorii şi permite 

cunoaşterea mai profundă a problemelor cu care se confruntă societatea, oferind posibilitate 

adoptării unor măsuri legate de apărarea drepturilor omului. 

Pe 12 iulie 2012 Parlamentul a adoptat Legea pentru completarea unor acte legislative nr. 

192
32

.Potrivit modificărilor operate, partidelor politice li se interzicea  utilizarea  simbolurilor 

regimului comunist totalitar, precum și  promovarea ideologiilor totalitare sub riscul sancționării 

contravenționale.  

CEDO, care din 12 septembrie 1997 este parte integrantă a sistemului național de drept, 

proclamă în alin. 1 art. 10 că exercitarea libertății de opinie și libertatea de a primi sau de a 

comunica informații ori idei ”poate fi supusă unor formalități, condiții, restrîngeri sau sancțiuni, 

prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru 

securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și 

prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor 

altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta 

autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești
”33

.  

                                                           
32 Art. 4 din Legea privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, art. 3 din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 

din 23.04.2010, art. 671 din  Codul contravențional. 
33 La 18 septembrie 2012 un grup de deputați  ai PCRM au depus la Curtea Constituțională sesizarea privind controlul 

constituționalității Legii nr. 192 din 12 iulie 2012 pentru completarea unor acte legislative care vizează interzicerea utilizării de 

către partidele politice a simbolurilor regimului comunist totalitar, precum și promovarea ideologiilor totalitare. 
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CtEDO, în cauza Vajnai versus Ungaria (hotărîrea din 8 iulie 2008), în baza unei analize 

exhaustive, a apreciat în ce măsură restrîngerea, în sensul alin. 2 al art. 10 din CEDO este 

necesară într-o societate democratică. Drept criteriu determinant a fost identificată „necesitatea 

socială presantă”, context în care Curtea  a statuat că ”Guvernul nu a demonstrat în nici un fel 

că există  vre-un pericol real și actual de a se instaura printr-o mișcare politică dictatura 

comunistă și nu a demonstrat existența unei amenințări de natură să justifice interdicția în 

discuție”.  

Ținînd cont că Republica Moldova deja mai bine de 20 de ani constant își perfecționează 

mecanismele  democratice, demonstrînd prin procese de reformă dorința de a se îndepărta de la  

”trecutul totalitar”,  CpDOM este profund îngrijorat de caracterul dur al interdicției care, la 

momentul adoptării Legii nr. 192, nu semnifica o nevoie socială presantă. 

Faptul dat plasează  Republica Moldova într-un pericol iminent de a fi condamnată de 

CtEDO  pentru încălcarea articolelor 10 și 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului 

și a libertăților fundamentale. 

Atît libertatea de întrunire, cît şi libertatea de exprimare nu sunt drepturi absolute şi 

autorităţile, în unele cazuri, pot aplica restricţii care trebuie să corespundă normelor 

constituţionale şi celor prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În virtutea 

Convenţiei, restricţiile impuse de autorităţi pot fi legale, dacă ele sunt prevăzute de lege, au un 

scop legitim şi sunt necesare într-o societate democratică pentru atingerea acestui scop. Anume 

aceste trei cerinţe sunt analizate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului atunci cînd este 

sesizată cu o anumită cauză. 

Exercitarea drepturilor enunţate în unele cazuri pot fi de conflict, deoarece întrunirile se 

desfăşoară în locuri publice şi pe căi publice, fapt ce 

poate nemulţumi o altă categorie de persoane, care 

nu împărtăşesc aceleaşi idei lansate de manifestanţi.  

Aceeaşi opinie este susţinută şi de MAI, care, 

urmînd recomandările din Planului naţional de 

acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 

2011-2014,  a efectuat evaluările de rigoare  pe 

marginea unor  seminare instructive desfăşurate pe 

parcursul anului 2012, unde au fost puse în discuţii 

diferite subiecte privind desfăşurarea întrunirilor
34

. 

În consecinţă, s-a ajuns la concluzia că există 

multiple lacune în organizarea şi desfăşurarea întrunirilor, precum şi la compartimentul 

                                                           
34 Nota Informativă al MAI nr.6/593 din 07.03.2013 

 Conform datelor MAI, pe parcursul 

anului 2012 pe teritoriul Republicii 

Moldova au fost  desfăşurate 10223 

de întruniri cu caracter divers, la 

care au participat cca 3126932 

persoane. Din numărul total: 5667 

întruniri au avut caracter social-

politic; inclusiv 907 acţiuni de 

protest; 327 întruniri ale conducerii 

ţării cu populaţia; 34 delegaţii 

oficiale; 1347 acţiuni cultural-

artistice; 447 acţiuni sportive şi 2754 

reuniuni cu caracter religios. 
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asigurarea ordinii de drept, fapt care pune în pericol folosirea normală a drumurilor publice, a 

transportului în comun, funcţionarea normală a instituţiilor publice şi private, de învăţământ etc., 

ori poate conduce la  încălcarea ordinii şi liniştii publice, siguranţa persoanelor, integritatea 

corporală etc.    

În acest sens este necesar de reamintit desfăşurarea întrunirilor din  05.08.2012 în  or. Bălţi 

care au fost monitorizate de Instituţia avocaţilor parlamentari. Avocaţii parlamentari au apreciat 

că prevederile  Legii privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008 sunt mult prea generale, ceea ce 

lasă loc pentru interpretări şi abateri de la norma legală privind desfăşurarea întrunirilor cu 

caracter paşnic. Astfel, Instituţia avocaţilor parlamentari consideră necesară revizuirea şi 

amendarea Legii privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008, în special în partea ce ţine de atribuţiile 

organizatorilor, persoanelor împuternicite şi participanţilor la întruniri. Se impun modificări şi la 

compartimentele notificarea desfăşurării întrunirilor cu referinţă la specificarea modului de 

declarare a desfăşurării întrunirilor de către persoanele fizice şi juridice, ţinînd cont de forma 

acestora precum şi întocmirea unui formular tip a declaraţiei pentru desfăşurarea întrunirii; 

privind utilizarea simbolurilor, frazelor etc., în  cadrul întrunirilor. Un subiect aparte este 

răspunderea organizatorilor şi participanţilor la întruniri. În acest sens, potrivit CpDOM, 

condiţiile de răspundere pentru desfăşurarea acţiunii poartă caracter discriminatoriu deoarece 

participanţii ar putea fi supuşi tuturor formelor de răspundere legislativă
35

. Totodată 

organizatorul este supus doar pedepsei administrative. Acesta poate fi supus altei pedepse doar în 

cazul în care se dovedeşte în instanţa de judecată că 

participanţii au acţionat la chemarea organizatorului, 

deşi ”garantarea” desfăşurării  paşnice a întrunirii şi-o 

asumă anume organizatorul.  

Necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal ce vizează 

aspectul întrunirilor şi acţiunilor cu caracter public este 

susţinută şi de MAI
36

 care în acest scop a elaborat 

proiectul de lege privind modul de asigurare şi 

restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor 

publice.   

Avocaţii parlamentari reiterează că pentru neadmiterea unor ciocniri violente, atît 

organizatorii cît şi organele administraţiei publice locale, împreună cu forţele de menţinere a 

ordinii publice, trebuie să ia măsurile corespunzătoare prevăzute de lege, iar aceasta urmează a fi 

                                                           
35 Art.23 al.1 din Legea privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008 
36 Nota Informativă al MAI nr.6/593 din 07.03.2013 

 Conform informaţiei MAI, 

angajaţii Serviciului ofiţeri 

operativi de sector din cadrul 

subdiviziunilor de poliţie,  în 

perioada de referinţă au  

încheiat 186 procese-verbale cu 

privire la contravenţii pentru 

abateri de la prevederile 

legislaţiei cu privire la întruniri. 
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adusă în concordanţă cu standardele europene, or  aceste măsuri implică obligaţia pozitivă a 

autorităţilor în apărarea integrităţii manifestanţilor.  

Totodată, se impune de menţionat că în 2012 s-a atestat o scădere a numărului încălcărilor 

dreptului la întruniri publice şi manifestări religioase. Acest fapt se datorează nu în ultimul rînd 

dialogului dintre comunităţile religioase, societatea civilă şi autorităţile publice în vederea 

identificării problemelor cu care se confruntă acestea şi crearea unui climat de toleranţă şi respect 

reciproc.  

În perioada de referinţă, CpDOM a promovat ideea privind libertatea  întrunirilor. În 

comunicatele  de presă
37

 plasate pe pagina web a instituţiei a fost reiterată importanţa 

pluralismului de opinii, nonviolenţei, toleranţei care  sunt valori supreme într-un stat democratic 

şi trebuie respectate. 

 

Recomandările avocaţilor parlamentari 

Amendarea art. 40 din Constituţia Republicii Moldova în vederea racordării acestuia la 

prevederile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale; 

  

Revizuirea Legii privind întrunirile nr.26 din 22.02.2008, prin prisma argumentelor 

invocate mai sus precum şi elaborarea unui mecanism ce ar permite implementarea eficientă a 

legii;  

 

Consolidarea rolului şi a capacităţilor subiecţilor implicaţi în asigurarea realizării libertăţii 

de întrunire: autorităţile administraţiei publice locale, organele de drept şi organizatorii/ 

participanţii întrunirilor; 

 

Dezvoltarea capacităţilor reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale de 

gestionare a întrunirilor şi cooperare cu organizatorii; 

Instruirea profesională continuă a cadrelor poliţiei privind calificarea juridică a acţiunilor 

organizatorilor şi participanţilor la întruniri. 

 Crearea unităţilor specializate de poliţişti, responsabili de controlul şi supravegherea bunei 

desfăşurări  a întrunirilor, ce ar putea fi dislocate, după caz, pentru facilitarea întrunirilor;  

 

Consolidarea relaţiilor de cooperare între poliţie şi autorităţile locale întru asigurarea 

realizării libertăţii de întrunire şi aplicarea eficientă a prevederilor Legii privind întrunirile. 

 
 

 

 

 

                                                           
37 http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5876/ 
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Libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie 

„Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea 

exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Libertatea exprimării nu 

poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie”
38

.  

Pe plan internaţional în premieră acest drept a fost consacrat în articolul 19 din Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală a O.N.U. la 10 decembrie 

1948: “ Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie şi exprimare, ceea ce implică dreptul de 

a nu fi neliniştit pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi de a răspîndi, fără 

consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice mijloc de exprimare”. 

Principiul enunţat de Declaraţie a fost dezvoltat în articolul 19 din Pactul internaţional cu 

privire la drepturile civile şi politice, adoptat de către Adunarea Generală a O.N.U. la 16 

decembrie 1966, care în cele trei paragrafe enunţă:  

“1. Nimeni nu trebuie să aibă ceva de suferit din pricina opiniilor sale. 

   2. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, acest drept cuprinde libertatea de 

a căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub 

formă orală, scrisă, tipărită ori artistică sau prin orice alt mijloc la alegerea sa. 

3. Exercitarea libertăţilor prevăzute în paragraful 2 al prezentului articol 

comportă îndatoriri speciale. În consecinţă ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie 

însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare: respectării drepturilor şi reputaţiei 

altora şi apărării securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii şi moralităţii publice”. 

Libertatea de exprimare a opiniei include mai multe drepturi fundamentale, ea 

este “libertatea mamă” a tuturor drepturilor de comunicare, strîns legată de garantarea demnităţii 

umane, ocupînd un loc deosebit de important în rîndul libertăţilor constituţionale. 

Posibilitatea declarării libere a concepţiilor, percepţiilor, ideilor, chiar şi celor nepopulare 

sau incomode este baza oricărei societăţi, motorul progresului comunităţii şi al individului. 

În cadrul vizitei la Chişinău din luna noiembrie 2012, reprezentanții Comisiei Europene 

împotriva rasismului şi intoleranţei au avut o întrevedere cu avocaţii parlamentari, precum şi cu 

alţi demnitari de stat. Experţii au  făcut unele aprecieri privind situaţia libertăţii de religie în 

Republica Moldova, evoluţiile şi regresele constatate în acest domeniu, au fost evidenţiate o serie 

de provocări existente în Republica Moldova. Printre acestea se numără manifestările de 

intoleranţă, lipsa dialogului dintre adepţii diferitor religii şi credinţe, inclusiv cei care se 

                                                           
38 art. 32 din Constituţia Republicii Moldova 
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identifică drept non-credincioşi, lipsa în curriculumul de învăţămînt a disciplinelor axate pe 

promovarea toleranţei, omisiunea rolului comunităţii religioase în crearea premiselor pentru un 

climat de toleranţă şi respect reciproc, precum şi realizarea defectuoasă a obligaţiilor negative şi 

pozitive de către stat
39

. 

Cultele religioase sînt parte integrantă a societăţii şi, prin urmare, trebuie să fie considerate 

instituţii înfiinţate de şi prin implicarea cetăţenilor, care au dreptul la libertatea de religie, dar, de 

asemenea, ca organizaţii care sînt parte a societăţii civile cu tot potenţialul, pentru a furniza 

indicatori cu privire la aspectele etice şi civice, care au un rol important în cadrul comunităţii 

naţionale, fie religioase sau laice
40

. 

Legea privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie defineşte activitatea 

religioasă desfăşurată de către cult ca o activitate orientată spre satisfacerea necesităţilor 

spirituale ale credincioşilor (răspîndirea învăţăturii de credinţă, educaţia religioasă, oficierea 

serviciilor religioase, desfăşurarea acţiunilor de binecuvîntare şi propovăduire, instruirea şi 

perfecţionarea deservenţilor cultelor religioase), precum şi altă activitate orientată spre 

asigurarea organizatorică şi materială a practicilor de cult (editarea şi difuzarea literaturii cu 

conţinut religios, producerea şi răspîndirea obiectelor de cult, confecţionarea veşmintelor de cult 

etc.). 

Mai mult, art. 15 din Legea nominalizată reglementează raporturile dintre stat şi cultele 

religioase, enunţînd că toate cultele religioase sunt autonome, separate de stat, egale în drepturi 

în faţa legii şi a autorităţilor publice, iar statul şi instituţiile lui pot întreţine relaţii de cooperare 

cu orice cult religios şi pot încheia, după caz, acorduri sau convenţii de cooperare cu orice cult 

religios sau cu părţile componente ale acestuia.  

În procesul actualizării şi revizuirii cadrului juridic naţional, legiuitorul a avut în vedere 

principiile şi standardele internaţionale, încorporîndu-le implicit şi explicit în legislaţie. 

Remarcăm că în 2012, Centrul pentru Drepturile Omului nu a fost sesizat cu petiţii ce ar 

aborda deficienţe cu privire la asigurarea libertăţii de gîndire, conştiinţă şi religie.      

     

Recomandările avocaţilor parlamentari 

Angajarea reprezentanţilor grupurilor religioase într-un dialog, drept o premisă 

fundamentală în eradicarea actelor de intoleranţă şi/ sau a incitării la ură religioasă, promovarea 

diversităţii şi consolidarea culturii de comunicare; 

 

                                                           
39 Garantarea libertăţii de gîndire, de conştiinţă şi de religie presupune, în primul rînd, obligaţia negativă în sarcina autorităţilor 

statale de a nu întreprinde nici un fel de acţiuni sau de a nu li se putea reproşa nici o omisiune de natură a restrînge exerciţiul 

efectiv al acestor libertăţi. Obligaţiile pozitive constau în adoptarea unor măsuri ce au ca scop evitarea producerii unei situaţii în 

care o persoană să fie perturbată în exerciţiul unui cult prin activitatea altei persoane. 
40  Recomandarea 1804 (2007) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind statul, religia, secularismul şi drepturile 

omului. 
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Revizuirea reglementărilor existente şi a practicilor de înregistrare a entităţilor 

religioase, în vederea asigurării dreptului tuturor persoanelor  de a-şi manifesta religia sau 

convingerea, singur sau în comunitate cu alţii, în public sau în privat, indiferent de statutul 

de înregistrare, în conformitate cu recomandările şi standardele internaţionale ; 

 

Introducerea în curriculumul şcolar a disciplinelor axate pe informarea despre 

existenţa diversităţii de religii şi confesiuni, întru excluderea stereotipurilor şi 

prejudecăţilor ce persistă în societate. 
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Dreptul la ocrotirea sănătăţii 

Sănătatea este o valoare în sine  şi o precondiţie pentru prosperitate economică. Din 

aceste considerente sănătatea cetăţenilor este una dintre principalele priorităţi ale fiecărui stat, iar 

politica în domeniul sănătăţii prevede dreptul tuturor de a avea acces la asistenţă medicală de 

înaltă calitate.  Prin politica pe care o promovează, Republica Moldova şi-a propus: 

 să prevină îmbolnăvirile; 

 să protejeze şi să promoveze sănătatea populaţiei; 

 să îmbunătăţească calitatea vieţii. 

În prezent legislaţia în domeniu este reprezentată de mai multe acte legislative,  hotărîri 

ale Guvernului şi documente aprobate de Ministerul Sănătăţii şi alte autorităţi publice, concepute  

în diferite perioade ale statalităţii, fiecare  purtînd amprenta  stării sociale, înţelegerii 

perspectivelor de guvernare şi filosofiei juridice ale timpului său. Deşi Legea ocrotirii sănătăţii  

nr. 411 din 28.03.1995 şi alte acte normative au suferit numeroase modificări, în prezent aşa şi 

nu există o definire juridică  elocventă a principalelor componente ale sistemului de sănătate, mai  

întîi de toate a „serviciilor medicale” şi a „sănătăţii publice”. Adoptarea Legii cu privire la 

supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10 din 03.0.2009 a constituit un pas însemnat spre 

asigurarea condiţiilor pentru realizarea maximă a potenţialului de sănătate al fiecărui individ  pe 

parcursul întregii vieţi. Aceasta totuşi nu explică exact  pînă unde se extind preocupările de 

sănătate publică şi în ce măsură domeniile „adiacente” (mediul, securitatea produselor 

alimentare, veterinaria, fitosanitaria, securitatea la locul de muncă, protecţia anumitor grupuri 

sociale, etc.) sînt obiect al preocupărilor instituţiilor de sănătate publică.  De altfel, aceste 

domenii sunt trecute în legislaţia Uniunii Europene drept domenii ale sănătăţii, întrucît ele 

determină în mare măsură starea de sănătate a populaţiei
41

.  Or, ajustarea cadrului legal la 

rigorile şi standardele Uniunii Europene, precum şi elaborarea unor noi acte normative sînt 

condiţii obligatorii pentru implementarea Politicii   Naţionale de Sănătate
42

, stabilite prin decizie 

politică, pe termen de 15 ani. 

Pe lîngă asigurarea  unui cadru normativ eficient şi performant este necesară promovarea 

standardelor, valorilor morale supreme, principiilor şi normelor de conduită obligatorii pentru 

toţi membrii comunităţii medicale. Lucrătorii medicali au obligaţia de a apăra sănătatea fizică şi 

mintală a omului, de a promova un mod sănătos de viaţă, de a preveni îmbolnăvirile şi de a uşura 

suferinţele, respectînd dreptul la viaţă şi demnitate al fiinţei umane.  Din adresările parvenite la 

CpDOM şi din subiectele mediatizate pe parcursul anului, avocaţii parlamentari constată însă că 

frecvent medicii  nu-şi onorează pe deplin atribuţiile de serviciu.  Beneficiarii de servicii 

                                                           
41 Strategia Europeană în domeniul sănătății, http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/european_health_strategy 
42 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  cu privire la aprobarea Politicii Naționale de Sănătate nr. 886 din 06.08.2007  
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medicale îşi exprimă nemulţumirile faţă de funcţionarea sistemului asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală şi costurile sporite ale poliţei de asigurare,  faţă de  calitatea serviciilor 

acordate în sistemul ocrotirii sănătăţii şi plăţile neoficiale, atitudinea  iresponsabilă  a angajaţilor 

din sistem şi insuficienţa cunoştinţelor sau experienţei pentru asigurarea unei asistenţe 

corespunzătoare, indiferenţa şi lipsa respectului faţă de pacienţi, inclusiv după moartea acestora,  

încălcarea de către membrii comunităţii medicale a drepturilor pacientului. Astfel, nu au rămas în 

afara atenţiei avocaţilor parlamentari cazurile de  infectare sau presupusă  infectare cu TBC în  

cîteva instituţiile de învăţămînt din ţară; cazul decesului unui pacient din raionul Ocniţa, urmare 

a intervenţiei inadecvate a echipei de asistenţă medicală; privind organizarea şi  calitatea 

serviciilor medicale acordate în instituţiile medico-sanitare publice, inclusiv a celei perinatale; 

privind erorile în stabilirea diagnosticului  şi acordarea asistenţei medicale; privind alimentarea 

nesatisfăcătoare a copiilor şi  calitatea rea a produselor alimentare în unele instituţii preşcolare; 

privind starea sanitaro-epidemiologică dezastruoasă din străzile centrale ale unei localităţi, 

generată de amplasarea unei pieţe agroalimentare ilegale ş.a.  

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

Republica Moldova s-a angajat să fortifice sistemul de sănătate în vederea realizării 

depline a dreptului cetăţeanului la sănătate, bazat pe principii de echitate şi angajamente solidare 

de finanţare din partea statului şi a individului.  Deşi Legea cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală oferă posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative 

tuturor cetăţenilor asiguraţi, indiferent de mărimea primei de asigurare plătite, în realitate, 

datorită unor cauze obiective şi subiective, accesul la aceste servicii rămîne redus pentru unele 

categorii de populaţie. Povara cheltuielilor financiare suplimentare, legate de sănătate, continuă 

să fie  substanţială  pentru populaţia rurală, care este nevoită să se deplaseze la distanţe mari 

pentru  a beneficia de consultaţii medicale, investigaţii medicale, pentru a  procura medicamente. 

Trecerea la noul model de oferire a asistenţei medicale s-a făcut fără o campanie adecvată 

de informare a populaţiei. Informarea insuficientă despre  necesitatea asigurării medicale,  

condiţiile de acces la serviciile medicale şi efectele juridice ale neasigurării este motivul din care 

unii potenţiali solicitanţi rămîn în afara sistemului public de asigurare. Cetăţenii nu îşi cunosc 

drepturile şi obligaţiile privind asigurarea medicală, nu cunosc deloc sau au cunoştinţe sumare 

despre sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi serviciile medicale acoperite de 

poliţa de asigurare.   

Pornind de la obligativitatea asigurării medicale, legiuitorul a instituit un mecanism de  

identificare a persoanelor fizice care nu au achitat prima de asigurare în termenul stabilit de 
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legislaţie şi
43

a prevăzut răspundere contravenţională pentru neplata primelor de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală
44

. Raportînd măsurile întreprinse de stat îndreptate spre 

acumularea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală la cuantumul primei de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la veniturile populaţiei, la accesibilitatea şi calitatea 

serviciilor acordate, avocaţii parlamentari consideră că sistemul actual al asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală nu şi-a atins  scopul – oferirea unui sistem autonom garantat de stat de 

protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii şi oferirea  posibilităţilor egale în 

obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative tuturor  cetăţenilor Republicii Moldova. 

 Cetăţenii semnalează aşteptarea prelungită pentru a beneficia de consultaţie medicală,  

reticenţa medicilor la prescrierea medicamentelor compensate, accesul anevoios la 

medicamentele compensate în localităţile rurale, procedura defectuoasă de înregistrare a 

populaţiei în instituţiile medico-sanitare ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul 

asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală, accesul redus la 

serviciile medicale de urgenţă. 

 Unii petiţionari neîncadraţi 

în cîmpul muncii îşi exprimă 

dezacordul cu hotărîrile 

instanţelor judecătoreşti privind 

încasarea costului poliţei de 

asigurare şi a penalităţilor de 

întîrziere în cazul neachitării în 

termen a primelor de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală. Această categorie de cetăţeni invocă imposibilitatea achitării 

primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, 

prin lipsa unor venituri stabile şi situaţia financiară precară. Deşi Guvernul are calitatea de 

asigurat pentru majoritatea categoriilor  de persoane neangajate cu domiciliul în Republica 

Moldova, iar statul prevede reducerea  primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

stabilită în sumă fixă, dacă aceasta a fost achitată în termenul specificat în lege
45

, există un 

segment al populaţiei nemulţumite de acţiunile statului în  domeniu,  considerînd că anume 

acesta este chemat să întreprindă măsuri pentru  a  asigura un cadru favorabil, echitabil pentru 

                                                           
43 Regulamentul privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1015din 5 septembrie 2005 
44 Art. 266 din Codul Contravenţional: Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul  

stabilit de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 25 la 55 de unităţi convenţionale. 
45 Legea fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală 

Avocații parlamentari au reținut spre examinare mai 

multe cazuri în care cetățenii  nu au putut să treacă la altă 

instituție medico-sanitară în legătură cu schimbarea  

locului de trai. S-a constatat că această situație este 

generată atît de birocratismul angajaților instituțiilor 

medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală, cît  și de imperfecțiunea 

cadrul normativ  de domeniu. Aceste cazuri au servit temei 

pentru propunerea de modificare a Regulamentului cu 

privire la înregistrarea populației în instituția medico-

sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul 

asigurării obligatorii de asistență medicală nr. 627/163A 

din 09.09.2010, aprobat prin ordinul comun al MS și 

CNAM . 
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toţi, ce ar permite fiecărui om să beneficieze de poliţă de asigurare şi, respectiv, de serviciile 

acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

 Standardul scăzut de viaţă în Republica Moldova, condiţiile oferite de sistemul  medical 

de stat şi dezvoltarea vertiginoasă a serviciilor medicale private duc, treptat, la o polarizare în 

ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate echitabile, calitative şi oportune, fapt cu 

consecinţe pe termen lung asupra stării de sănătate a populaţiei şi în contradicţie cu principiile 

egalităţii şi echităţii sociale. În timp ce un segment al populaţiei are acces la servicii performante, 

oferite de clinici şi laboratoare private din ţară şi de peste hotare şi medicamente eficiente 

costisitoare, un alt segment al populaţiei are probleme în accesarea asistenţei şi medicaţiei de 

calitate şi, ceea ce este mai grav, chiar în accesarea asistenţei primare. 

 

Controlul şi profilaxia tuberculozei 

Conform datelor OMS, Republica Moldova se situează în zona cu cea mai mare incidenţă  

a tuberculozei dintre ţările europene şi continuă să rămînă una dintre cele mai răspîndite maladii 

în rîndul populaţiei din  motivul condiţiilor social-economice nefavorabile, agravării  structurii 

formelor clinice  de tuberculoză, apariţiei formelor clinice de tuberculoză multidrogrezistente, 

etc.  

Avînd în vedere că în ultimii doi ani  au avut loc mai multe cazuri de contaminare cu 

tuberculoză în instituţiile de învăţămînt din ţară (școala-internat din s. Crihana Veche, r-nul 

Cahul, grădinița de copii din or. Dondușeni, grădinița de copii din s. Congaz, r-nul Comrat, 

Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii din or. Cornești, r-nul Ungheni), în anul 

2012 avocaţii parlamentari au realizat un studiu
46

  privind eficienţa masurilor de combatere şi 

profilaxie a tuberculozei în contextul protecţiei drepturilor omului în Republica Moldova şi 

capacităţii instituţiilor statului de a  asigura  condiţiile necesare în acest sens. 

Conform studiului, contaminarea cu tuberculoză în aceste instituții de învățămînt, de rînd 

cu intoleranța socială față de persoanele care au contractat această maladie gravă, demonstrează 

capacitatea insuficientă a statului de a asigura condițiile necesare în acest sens. În opinia 

avocaților parlamentari, cazurile menționate  oferă organelor de drept temei pentru investigarea 

neglijenței criminale admisă de responsabilii din domeniu.  

Aceste, și alte cazuri aflate în atenția CpDOM sînt dovada faptului că mobilizarea socială 

nu a atins nivelul la care trebuie să fie antrenate toate resursele și capacitățile în lupta cu 

tuberculoza, iar educarea pacienților, prestatorilor de servicii de sănătate și informarea publicului 

încă nu sînt considerate activități de importanță majoră. 

                                                           
46 http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport%20TBC.pdf 
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Conform recomandărilor OMS şi UNAIDS, persoanele care sunt infectate  de TBC, 

membrii familiilor lor, în special copiii afectaţi de această maladie trebuie să fie asiguraţi cu 

tratament gratuit şi extinderea accesului la tratament specific conform strategiei DOTS. Această 

obligativitate vizează şi asigurarea societăţii de infectare . 

În Republica Moldova, Ministerul Sănătăţii deţine responsabilitatea primordială pentru 

controlul tuberculozei în ţară. Această atribuţie este exercitată prin intermediul unităţii centrale a 

PNCT – IMSP IFP „Chiril Draganiuc” - şi implică Ministerul Justiţiei şi alte entităţi 

guvernamentale, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale şi partenerii săi internaţionali 

în aspect de activităţi de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare. Intervenţiile pentru 

controlul tuberculozei sunt prestate prin intermediul unei reţele de instituţii specializate şi 

servicii ale asistenţei medicale primare. Bolnavii cu tuberculoză beneficiază de tratament gratis.  

Totodată, autorităţilor publice locale le revine elaborarea programelor teritoriale  de 

control al tuberculozei adaptate specificului şi particularităţilor epidemiei tuberculozei în 

teritoriu; informarea şi educarea sanitară a populaţiei în scopul prevenirii TBC. 

Guvernul Republicii Moldova raportează în mod constant în cadrul mecanismelor de 

monitorizare a implementării tratatelor ONU privind drepturile omului. Aspecte care ţin de 

drepturile omului în domeniul sǎnǎtǎţii apar atît în rapoartele Guvernului, cît şi în concluziile şi 

recomandările comitetelor ONU către Republica Moldova. Controlul şi profilaxia tuberculozei 

este una dintre problemele reflectate în rapoarte şi în special, în concluziile organismelor de 

monitorizare
47

. 

Studiul realizat a arătat că, în pofida raportărilor statului despre măsurile întreprinse în 

combaterea  acestei maladiei, se înregistrează o dinamică alarmantă. Atît la nivel central, cît şi 

local, autorităţile responsabile intervin cu întîrziere în cazurile şi problemele ce ţin de 

combaterea şi profilaxia TBC. Ostilitatea societăţii faţă de persoanele  infectate cu TBC  şi 

existenţa unor breşe în sistem permit scurgerea informaţiilor  cu caracter medical, fapt ce are 

consecinţe severe asupra persoanelor afectate, cum ar fi pierderea locului de muncă, 

stigmatizarea şi discriminarea. Nivelul scăzut al  responsabilităţii pacienţilor faţă de boala lor şi 

faţă de cei pe care i-ar putea infecta, reduce eficienţa  asistenţei medicale acordate. Este dificil de 

apreciat eficienţa tratamentului pacientului infectat cu TBC şi de depistat focarele de răspîndire a 

tuberculozei la timp, reieşind doar din competenţa medicului de familie, fără a se ţine cont de 

aportul altor actori relevanţi (poliţistul, autoritatea publică locală etc.) 

Ţinînd cont de faptul că  problema enunţată necesită o abordare prin prisma obligaţiunii 

pozitive a statului de a garanta dreptul la ocrotirea sănătăţii,  considerînd  necesară dezvoltarea 

                                                           
47 Observaţiile concludente ale Comitetului pentru Drepturile Omului, sesiunea 97 din 12-30 octombrie 2009, alineatul 13; 

Observaţiile concludente ale Comitetului împotriva Torturii, sesiunea 43 din 2-20 noiembrie 2009, alineatul 24. 
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unui mecanism eficient de cooperare a structurilor statale abilitate, avocaţii parlamentari au 

înaintat Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei şi administraţiei publice locale un şir de 

recomandări care  ar putea contribui la ameliorarea situaţiei în domeniul controlului şi profilaxiei 

tuberculozei.  

 

Drepturile pacienţilor 

Promovarea drepturilor omului ca un component fundamental al reformelor şi 

imposibilitatea de a satisface maximal aceste drepturi generează apariţia unor situaţii litigioase în 

relaţiile sociale. Acest cadru este unul specific şi pentru sistemul de sănătate, unde se 

înregistrează situaţii de conflict dintre prestatorii de servicii de sănătate şi pacienţi. 

Profesiunea 

medicală este o activitate 

socială şi, prin urmare, 

prestatorul de servicii de 

sănătate este supus unor 

riscuri şi poate realiza 

greşeli în activitatea sa, 

care în consecinţă pot 

genera prejudicii asupra 

pacientului.  

Materializarea 

acestui fapt duce la 

instituirea imediată a 

responsabilităţii de ordin 

moral, social şi juridic, deoarece actul medical are efecte umane, sociale şi juridice inevitabile 

din care decurg obligaţii şi drepturi pentru părţile implicate. Realizarea actului medical poate fi 

afectată de inexactităţi - greşeli şi/sau erori, generatoare de prejudicii asupra pacientului. 

Calitatea serviciilor de sănătate, greşelile în exercitarea profesiunii medicale şi răspunderea 

medicală reprezintă subiecte ce se află în vizorul societăţii, făcînd subiectul articolelor în presa 

scrisă şi electronică, reportajelor şi emisiunilor radio şi televizate, etc.  Erorile medicale 

reprezintă o constantă aproape inevitabilă a practicii medicale, care în condiţiile sistemelor 

actuale de sănătate au surse pentru o proliferare mult mai pronunţată. În acest context, se 

înregistrează, la nivel internaţional, o îngrijorare sporită în ceea ce priveşte erorile medicale şi 

evenimentele adverse, precum şi efectul lor negativ asupra morbidităţii, mortalităţii, dizabilităţii 

şi perioadelor îndelungate de spitalizare. 

La CpDOM a fost înregistrată  o plîngere în care se invoca o eroare 

medicală în cadrul  acordării asistenței medicale unei minore de 4 

ani de către  medicii Spitalului Clinic Municipal pentru Copii 

”Valentin Ignatenco”. Pentru a interveni în soluționarea cazului, 

avocatul parlamentar a solicitat concursul Ministerului Sănătăţii în 

vederea constituirii unei comisii speciale pentru evaluarea  

profesionalismului medicilor vizați și  stabilirea persoanelor 

vinovate de acțiunile ce au dus la cauzarea suferințelor fizice 

copilului.  Comisia  instituită în temeiul acestei adresări a constatat 

că medicul B. a comis erori în stabilirea diagnosticului și acordarea 

asistenței medicale minorei, fiindu-i aplicată sancțiune disciplinară 

în formă de mustrare aspră.  

Totodată, avocatul parlamentar a solicitat concursul Procuraturii 

sect. Buiucani, mun. Chișinău, pentru stabilirea existenței 

elementelor constitutive ale infracțiunii ținînd cont de gravitatea 

leziunilor corporale. 

La 3 decembrie 2012 a fost pornită urmărirea penală conform art. 

213 din Codul penal – ”Încălcarea din neglijență a regulilor și 

metodelor de acordare a asistenței medicale”. 
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 Malpraxisul
48

 medical reprezintă o problemă reală, iar responsabilitatea pentru aceste 

evenimente cade asupra factorilor de decizie, prestatorilor de servicii de sănătate, cetăţenilor în 

calitatea lor de consumatori de servicii de sănătate şi societăţii în general. Cu toate acestea, nici 

un grup nu a fost şi nu este dispus, deocamdată, să accepte partea sa de responsabilitate şi să 

întreprindă măsurile necesare schimbării.  

În Republica Moldova nu există o legislaţie specifică în domeniul malpraxisului medical 

care să stabilească şi să reglementeze răspunderea civilă a prestatorului de servicii de sănătate. În 

lipsa unui cadru juridic special reglementat în care o persoană poate solicita o despăgubire ca 

expresie a unui proces de reparaţie faţă de încălcarea drepturilor pacientului, standardelor 

medicale sau rezultatelor medicale, cazurile de  malpraxis medical se examinează conform 

legislaţiei în vigoare
49

. Constatarea acestor cazuri se face pe cale judiciară şi implică cheltuieli 

considerabile pentru pacientul prejudiciat, căruia îi revine sarcina probării greşelii prestatorului 

de servicii medicale.  

Sistemul actual de atestare a medicilor şi farmaciştilor este orientat spre evaluarea 

calificării profesionale şi are drept obiectiv majorarea gradului de responsabilitate în procesul 

exercitării profesiunii şi calitatea serviciilor medicale/farmaceutice prestate populaţiei. Evaluarea  

nivelului de calificare profesională se efectuează prin examinarea dosarului personal, testare şi 

interviu de performanţă. Însă, conform Regulamentului cu privire la atestarea medicilor şi 

farmaciştilor, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 75-p §1 din 02.06.2011, plîngerile 

pacienţilor şi erorile medicale nu  constituie criterii de apreciere a nivelului de calificare a 

medicului. 

Totodată, în Republica Moldova lipseşte un sistem naţional de raportare a erorilor 

medicale, lipsesc statistici oficiale, făcute publice, privind  numărul cauzelor examinate de către 

instanţele judecătoreşti, numărul   medicilor care au fost traşi la răspundere pentru dauna cauzata 

sănătăţii pacientului din imprudenţă, neglijenţă sau lipsa de profesionalism, numărul deceselor în 

urma erorilor medicale, numărul persoanelor care au suferit în rezultatul tratamentului şi 

medicamentelor prescrise greşit, precum şi a infecţiilor contactate în timpul spitalizării sau după 

intervenţiile chirurgicale.  Toate aceste deficienţe de sistem, atestate de avocaţii parlamentari în 

cadrul examinării plîngerilor parvenite la CpDOM, fiind  raportate  la multiplele cazuri  

mediatizate cel puţin pe parcursul anului 2012, denotă existenţa unor grave probleme în 

domeniul vizat. În opinia avocaţilor parlamentari, statul trebuie să întreprindă acţiuni hotărîte şi 

operative în vederea îmbunătăţirii cadrului normativ în domeniul malpraxisului medical şi   

                                                           
48 Malpraxis – tratament incorect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient, care îi produce acestuia prejudicii de orice 

natură, în relație cu gradul de afectare a capacității fizice și psihice. 
49 Codul civil,  Codul de procedură civilă,  Legea ocrotirii sănătății, Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, 

Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Legea cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-științifice și 

medico-legale, Codul contravențional, Codul penal, Codul de procedură penală. 
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instituirea cadrului normativ şi instituţional de soluţionare extrajudiciară a acestor cazuri, 

dezvoltarea şi implementarea unui sistem  de raportare a erorilor medicale, implementarea 

asigurărilor obligatorii de răspundere  civilă pentru malpraxis medical a lucrătorilor medicali şi 

farmaceutici, instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice, producătorilor şi furnizorilor de 

medicamente şi dispozitive medicale. 

Informarea pacientului, confidenţialitatea datelor şi secretul medical, consimţămîntul şi 

acordul informat reprezintă domenii de vulnerabilitate în practica medicală.  

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263 din 27.10.2005 

stabileşte că toate datele privind identitatea şi starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, 

diagnosticul, pronosticul, tratamentul, precum şi datele cu caracter personal sînt confidenţiale, 

reprezintă secret medical şi urmează a fi protejate. Cazurile mediatizate de presă  demonstrează 

că personalul medical practic nu respectă normele legale vizate. Acest lucru se întîmplă, fie din 

cauza ignoranţei ori iresponsabilităţii, fie a cunoaşterii insuficiente de către lucrătorii medicali a 

prevederilor legale. Avocaţii parlamentari au menţionat anterior
50

 că respectarea caracterului 

confidenţial al informaţiilor cu privire la sănătate constituie un principiu esenţial al sistemului 

juridic al tuturor Părţilor contractante la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale. Confidenţialitatea este esenţială nu doar pentru protejarea vieţii private 

a bolnavilor, dar şi pentru menţinerea încrederii în corpul medical şi serviciile de sănătate în 

general. În lipsa unei asemenea protecţii persoanele care necesită îngrijiri medicale ar putea fi 

descurajate să furnizeze informaţii cu caracter personal şi intim necesare pentru prescrierea 

tratamentului adecvat şi chiar pentru consultarea unui medic. Or, circumstanţele în care se 

divulgă, preponderent prin intermediul mass-mediei, informaţiile privind starea sănătăţii 

pacienţilor, riscă să fie calificate drept ingerinţă în exercitarea dreptului protejat de articolul 8 al 

CEDO. 

Consimţămîntul pacientului este o condiţie obligatorie premergătoare actului medical, 

stabilită prin lege, care poate fi verbal sau scris şi trebuie să se perfecteze prin  înscrierea în 

documentaţia medicală a acestuia, cu semnarea obligatorie de către pacient sau reprezentantul 

său legal (ruda apropiată) şi medicul curant.  

Legislaţia în vigoare stabileşte că acordul informat trebuie să conţină în mod obligatoriu 

informaţia, expusă într-o formă accesibilă pentru pacient, cu privire la scopul, efectul scontat, 

metodele intervenţiei medicale, riscul potenţial legat de ea, posibilele consecinţe medico-sociale, 

psihologice, economice, precum şi privind variantele alternative de tratament şi îngrijire 

medicală. Această sarcină revine în totalitate medicului. 

                                                           
50 http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport%202009%20redactat.pdf 
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Conform unor cercetări în domeniu, deşi medicii conştientizează obligativitatea obţinerii 

acordului informat, doar puţini îl perfectează într-o formă necesară. Explicaţia acestei conduite 

constă în aprecierea subiectivă şi unilaterală a riscului pe care îl implică intervenţia medicală şi 

necunoaşterea modalităţilor de formalizare a conduitei terapeutice,  determinînd medicul să 

încalce reglementările legale.  

 În susţinerea acestei constatări vine un număr impunător de adresări către avocaţii 

parlamentari, parvenite în anul 2012, cu referire la îngrădirea accesului în instituţiile de 

învăţămînt a copiilor nevaccinaţi. Printre motivele nevaccinării, părinţii au invocat lipsa unei 

informări complexe privind îngrijorările legate de vaccinare şi avantajele ei pe de o parte, şi 

nesolicitarea consimţămîntului  pentru această intervenţie medicală, pe de altă parte. 

Însă există şi cealaltă faţetă a acestei probleme – refuzul tratamentului medical din motive 

religioase, exprimat de reprezentantul legal al unui minor. Legislaţia în vigoare, care  

reglementează acest domeniu, oferă soluţii diferite cu formulări vagi:   

 art. 4 din Legea  privind drepturile copilului: ”În cazul în care părinţii refuză asistenţa 

medicală pentru copilul bolnav, aceasta se acordă contrar voinţei lor, la decizia 

consiliului de medici, luată în prezenţa reprezentantului puterii”;  

 art. 13 din Legea  cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului:  ”În caz de 

refuz la asistenţă medicală, exprimat de reprezentantul legal al pacientului (ruda 

apropiată), cînd o atare asistenţă este necesară pentru salvarea vieţii pacientului, organele 

de tutelă şi curatelă au dreptul, la solicitarea organizaţiilor medicale, de a se adresa în 

instanţa judecătorească pentru protecţia intereselor persoanei bolnave.   În cazul unei 

intervenţii medicale de urgenţă, necesare pentru a salva viaţa pacientului, cînd acesta nu-

şi poate exprima voinţa, iar consimţămîntul reprezentantului său legal (al rudei apropiate) 

nu poate fi obţinut la timp, personalul medical, abilitat în modul stabilit de legislaţie, 

are dreptul de a lua decizia respectivă în interesele pacientului”;  

 art. 17 din Legea cu privire la exercitarea profesiei de medic: ”Medicul este obligat să 

ceară consimţămîntul pacientului pentru orice prestare medicală conform legislaţiei”; 

art. 18: ”Orice intervenţie medicală poate fi efectuată cu acordul pacientului, cu 

excepţia situaţiilor cînd starea lui fizică şi psihică nu-i permite să ia o decizie 

conştientă sau în alte situaţii stabilite de legislaţie”.  

Spre exemplu, avocatul parlamentar a fost sesizat despre un caz în care părinţii unui minor 

aflat în stare gravă,  din motive religioase, au refuzat categoric să-şi exprime acordul pentru 

intervenţia medicală de urgenţă. Personalul medical nu a fost în stare să ia o decizie adecvată cu 

privire la acordarea asistenţei medicale fără acordul părinţilor. Doar după intervenirea avocatului 

parlamentar la faţa locului, care a cerut prezenţa unui poliţist în calitate de reprezentant al puterii, 
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copilului i-a fost acordată asistenţa medicală necesară contrar voinţei părinţilor. În acest caz, 

avocatul parlamentar s-a condus de prevederile art. 4 din Legea  privind drepturile copilului, 

convingînd personalul medical că acţiunile acestuia sunt legale şi că, ulterior, ei nu vor fi 

sancţionaţi pentru nerespectarea întocmai a prevederilor Legea cu privire la exercitarea profesiei 

de medic. 

În aceste circumstanţe s-a constatat că imperfecţiunea cadrului normativ în vigoare, pe de o 

parte, dar şi  nepregătirea  medicilor de a acţiona ferm în astfel de situaţii, pe de altă parte, ar 

putea avea consecinţe grave pentru sănătatea şi chiar viaţa  pacientului.  

Avocaţii parlamentari consideră oportună revizuirea cadrului normativ în vigoare şi 

completarea Legii cu privire la exercitarea profesiei de medic cu prevederi clare privind  modul 

de acţionare a  medicului în astfel de situaţii. Totodată, este necesar ca medicii să-şi 

perfecţioneze în permanenţă nu doar cunoştinţele profesionale, dar şi cele privind drepturile 

omului în cadrul acordării asistenţei medicale. 

Adoptarea Legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263 din 

27.10.2005 şi a Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 din 27.10.2005 a 

determinat oficializarea renunţării la modelul paternalist al relaţiei medic-pacient în favoarea 

modelului bazat pe luarea în comun a deciziei. Astfel, pacientul este autonom, avînd dreptul de  

opţiune şi de a întreprinde acţiuni bazate pe valorile şi convingerile personale. Rolul comunicării 

medic-pacient constă în asigurarea schimbului de informaţii, luarea deciziilor reciproc acceptate, 

dezvoltarea înţelegerii şi formarea încrederii.  Nerespectarea acestora determină neîndeplinirea 

obligaţiilor profesionale şi încălcarea drepturilor pacientului. Prin urmare, în condiţiile în care 

pacientul şi/sau reprezentantul legal al acestuia devin mai informaţi şi mai implicaţi în procesul 

de luare a deciziei asupra sănătăţii, le revine responsabilitatea primordială  de a-şi proteja 

sănătatea proprie, a familiei şi a copiilor. 
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Respectarea dreptului la muncă şi la protecţia muncii 

 

 
 Dreptul la muncă şi la protecţia muncii, consfinţit în articolul 43 din Legea Supremă a 

Republicii Moldova, reprezintă unul dintre drepturile fundamentale şi inalienabile ale omului. 

Or, pentru majoritatea persoanelor munca constituie unica sau cea mai importantă sursă de venit 

şi existenţă, implicit pentru asigurarea cu pensii la bătrîneţe. Dreptul la muncă este şi va fi în 

continuare supus permanent unor modificări profunde strîns legate de procesele care au loc în 

viaţa social-economică a ţării. De aceea reglementarea relaţiilor de muncă  trebuie să rămînă 

printre priorităţile politicilor statului. 

   În anul de referinţă se atestă o majorare nesemnificativă a petiţiilor înregistrate la Centrul 

pentru Drepturile Omului la capitolul respectarea dreptului la muncă şi protecţia muncii, 

comparativ cu  anul 2011, cu respectiv 103 adresări, faţă de 93  - în anul 2011.  Problemele 

invocate de petiţionari în mare parte rămîn aceleaşi: restanţele la salariu, nivelul de salarizare 

insuficient, încetarea contractului individual de muncă cu unele cadre didactice în legătură cu 

stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă, nerespectarea duratei legale a timpului de muncă, 

implicarea inadecvată  a inspectorilor muncii în cercetarea accidentelor de muncă, discriminarea 

la angajarea în cîmpul muncii.  

Şomajul şi munca nedeclarată sunt alte probleme ce ţin de dreptul muncii. Rata şomajului la 

nivel de ţară a înregistrat în trimestrul III al anului 2012 valoarea de 4,8%, fiind mai mică faţă de 

trimestrul III a. 2011 (5,3%). Ca şi în anii precedenţi, s-au înregistrat disparităţi semnificative între rata 

şomajului în mediul urban – 7,3% şi cea din mediul rural – 2,8%. Cote alarmante a atins rata şomajului în 

rîndul tinerilor: 12,7% în categoria de vîrstă  15-24 ani  şi 10,0%
51

 în cea de 15-29 ani. Astfel problema 

angajării tinerilor în cîmpul muncii a devenit una extrem de acută. 

  Experţii din domeniu invocă două mari cauze – migraţia masivă a tinerilor specialişti şi 

pregătirea unor specialităţi care, de fapt, nu reprezintă necesitatea reală a pieţei actuale de 

muncă. Problema se agravează pe an ce trece deoarece pînă în prezent lipseşte o politică 

naţională cu privire la pregătirea şi orientarea profesională
52

. 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă precizează că motivele şi cauzele 

şomajului în ţara noastră sunt  insuficienţa locurilor de muncă vacante, existenţa unei forţe de 

muncă necompetitive pe piaţă, concedierea în ultimul timp  a unui număr mare de persoane, dar 

şi necorespunderea cererii de muncă cu oferta. 

 În acest context, pentru redresarea situaţiei, se impune luarea de măsuri operative pe 

termen mediu şi de lungă durată. Acţiunile întreprinse trebuie să vizeze  dezvoltarea mediului de 

                                                           
51 www.statistica.md  
52 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=7523:piaa-muncii-probleme-de-azi-soluii-de-maine 
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afaceri, inclusiv prin măsuri fiscale; perfecţionarea profesională a angajaţilor şi a tinerilor 

absolvenţi; crearea unor noi sub-ramuri în economia naţională; organizarea şi în continuare a 

cursurilor de  recalificare profesională a şomerilor;  stabilirea unor parteneriate locale.  

  Adresările la CpDOM ale angajaţilor întreprinderii S.A.”Anchir” au scos în evidenţă litigii 

de natură diferită care au avut ca finalitate suspendarea activităţii întreprinderii şi, drept 

consecinţă, lipsirea de o sursă de existenţă a circa  290 de persoane. Unele dintre acestea au în 

întreţinere trei şi mai mulţi copii, altele sunt încadrate în grad de invaliditate sau îngrijesc 

persoane cu  dizabilităţi. Mai mult ca atît,  la 26 ianuarie 2012, administraţia întreprinderii avea 

restanţe la plata salariilor  de 2 711 100 lei.    

 Avînd în vedere obligaţia statului de a crea locuri de muncă, condiţii pentru creşterea 

calităţii vieţii cetăţenilor, CpDOM a examinat gradul de implicare a autorităţilor de resort în 

asigurarea angajaţilor întreprinderii cu locuri de muncă şi respectarea dreptului acestora la 

muncă. Rezultatele investigaţiilor au fost expuse într-un raport expediat Guvernului
53

 pentru 

intervenţie eficientă în acest caz. Regretabil, însă Guvernul  s-a limitat doar la remiterea acestui 

Raport  în adresa autorităţilor care au fost criticate, fără a fi întreprinse măsuri de redresare a 

situaţiei.  

         Pornind de la dispoziţiile constituţionale, prevăzute în art.126 alin.(2), statul şi-a asumat 

angajamentul să asigure sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru 

creşterea calităţii vieţii.   

Problema restanţelor la salarii a fost semnalată şi în alte adresări ale cetăţenilor. Astfel, în 

perioada de referinţă doar la Reprezentanţa Cahul a CpDOM au apelat 21 de angajaţi ai 

Întreprinderii de Stat Rezervaţia de Stat „Prutul de Jos”, s. Slobozia Mare, care au invocat 

restanţe pentru 7 luni care se cifrează la 421 000 lei. Potrivit petiţionarilor, datoriile 

administraţiei Spitalului raional Vulcăneşti la salarii constituiau circa 1 600 000 lei, la  SRL 

„Valexchimp” s-au acumulat  restanţe salariale faţă de 37 de angajaţi, iar la „PatisonLux” SRL – 

restanţele  pentru 11 angajaţi au atins sumă de 90 000 lei.  

Neachitarea restanţelor la salariu, a indemnizaţiilor la concediere, etc.  a fost invocată de 

un număr impunător de persoane, care au sesizat Reprezentanţa Bălţi a CpDOM. Astfel, s-a 

constatat că 3 întreprinderi municipale
54

 au concediat toţi salariaţii, aceştia fiind anunţaţi  că 

întreprinderile se lichidează, fără achitarea tuturor plăţilor prevăzute conform legislaţiei. 

Totodată, potrivit informaţiei de la Camera Înregistrării de Stat, acestea nu au fost lichidate. 

Astfel, mulţi dintre foştii angajaţi, chiar dacă au titlu executoriu privind achitarea plăţilor 

salariale, nu şi le pot recupera, pe motiv că întreprinderile nu deţin bunuri.    

                                                           
53 Scrisoarea nr. 03-1016-1/11 din 02.08.2012 
54 ÎM Gospodăria Specializată Auto, ÎM Direcția de exploatare a proprietății fondului locativ și ÎM DSARC nr.2. 
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 Nerespectarea duratei timpului de muncă fără asigurarea plăţii pentru munca suplimentară 

prestată  constituie o altă problemă invocată în timpul audienţelor la CpDOM.  Angajaţii sînt 

nevoiţi să accepte condiţiile impuse de angajator pentru a-şi menţine locul de muncă în condiţiile 

în care probabilitatea găsirii unui alt loc de muncă este redusă. De altfel, acesta constituie unul 

dintre motivele acceptării  de către angajaţi a muncii nedeclarate, fenomen care persistă  încă în 

Republica Moldova.  Pe de altă parte, informarea insuficientă a salariaţilor,  de rînd cu costurile 

fiscale, procedurile administrative birocratice constituie un alt factor ce generează acest 

fenomen. Avocaţii parlamentari încurajează campaniile de informare şi sensibilizare la nivel 

naţional şi local, cu participarea partenerilor sociali, a autorităţilor publice, agenţiilor de ocupare 

a forţei de muncă, precum şi a organelor de control şi sancţionare, pentru a preveni efectele  

nefaste ale  muncii ”la negru”. Totodată, întru contracararea muncii nedeclarate autorităţile 

trebuie să aibă o abordare de ansamblu, care să implice 

politici eficiente de ocupare a forţei de muncă, 

remunerare adecvată,  asigurarea unui grad maxim de 

transparenţă şi accesibilitate a sistemelor de impozitare 

şi protecţie socială.  

Examinarea unei petiţii cu privire la neexecutarea 

deciziei judecătoreşti privind restabilirea imediată a 

petiţionarei în funcţia deţinută anterior  a  scos în 

evidenţă o carenţă legislativă.  Şi anume, 

imposibilitatea executării imediate a acestor decizii în cazurile în care Codul muncii prin alin.(2) 

art.86
55

 interzice concedierea persoanei.  Prin urmare, recomandăm Ministerului Muncii 

Protecţiei Sociale şi Familiei examinarea acestor circumstanţe în vederea iniţierii procedurii de 

modificare a cadrului normativ respectiv.  

Deşi în ultimii ani cadrul normativ în domeniul securităţii muncii a fost îmbunătăţit, 

prestaţia instituţiilor cu atribuţii în domeniu lasă de dorit, urmînd a fi de asemenea schimbată 

atitudinea angajatorilor şi a salariaţilor pentru a fi asigurată respectarea pe deplin a Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iulie 2008.  Aşadar, se impune realizarea unui 

complex de măsuri care să asigure respectarea regulilor de bază ale securităţii şi sănătăţii în 

muncă.   

Conform datelor operative de care dispune Inspecţia Muncii, în anul 2012, inspectorii de 

muncă au cercetat 93 de accidente de muncă, în urma cărora 74 persoane au avut de suferit şi  28 

                                                           
55 Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003. Articolul 86, Concedierea  

(2) Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de 

studii, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu 

suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, 

precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.  

La Reprezentanţa Comrat a 

CpDOM  s-au adresat persoane 

care au menţionat că odată cu 

atingerea vîrstei de pensionare 

angajatorul desface contractul 

individual de muncă, însă, de 

facto, acestea  continuă să 

activeze, dar nelegal.    
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– au decedat. Potrivit rezultatelor activităţii de control a Inspecţiei Muncii, cele mai frecvente 

încălcări ale legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă comise de către 

angajatori se referă la neefectuarea evaluării riscurilor profesionale sau la angajarea persoanelor 

nepregătite profesional şi fără instruire în materie de securitate şi sănătate la locul de muncă. De 

asemenea, au fost depistate nereguli ce ţin de prestarea muncii în condiţii de risc sporit, aplicarea 

unor tehnologii depăşite şi periculoase, neasigurarea cu echipament de protecţie, amplasarea 

proceselor tehnologice în încăperi neadecvate şi exploatarea echipamentelor de muncă 

improvizate fără dispozitive de protecţie, ceea ce creează pericol de accidentare. Încălcarea 

legislaţiei de securitate şi sănătate la locul de muncă, precum şi dificultăţile în aplicarea acesteia 

sînt determinate de insuficienţa sau lipsa de cunoştinţe necesare angajatorilor pentru a asigura 

respectarea acesteia. Frecvent, încălcările legislaţiei se comit cu acordul tacit al salariaţilor sau al 

reprezentanţilor acestora.
56

  

Totodată sesizările parvenite la CpDOM de la persoane care au suferit în urma 

accidentelor de muncă denotă existenţa unor probleme ce ţin de modul de cercetare a 

accidentelor de muncă. Pentru ca patronii să scape de pedeapsă, în multe cazuri se încearcă a da 

vina pe angajat, opinie susţinută şi de reprezentanţii sindicatelor. Evident, că în aceste situaţii 

putem vorbi de  controlul inadecvat/superficial din partea organelor abilitate cu atribuţii de 

control al respectării normelor de securitate a muncii.  

Relevant în acest context este cazul unei tinere de 18 ani care a suferit în urma unui 

accident de muncă grav (i s-a amputat antebraţul drept) produs la Combinatul de panificaţie din 

Chişinău ”Franzeluţa” S.A., unde era angajată. 

Procesul verbal privind cercetarea accidentului de muncă  realizat de inspectorul muncii 

prin care se stabileşte vinovăţia doar a salariatului a trezit îngrijorarea avocatului parlamentar.  

Ombudsmanul a solicitat concursul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în 

contextul competenţei şi împuternicirii sindicatelor privind exercitarea controlului obştesc asupra 

respectării legislaţiei muncii. Urmare a controlului suplimentar efectuat de inspecţia muncii din 

cadrul acesteia, au fost depistate unele nereguli. Astfel, a fost sesizat Inspectorul General de Stat 

al Muncii pentru a dispune cercetarea suplimentară a acestui accident de muncă.    

O altă situaţie atestată este impunerea de către angajatori a unor condiţii discriminatorii la 

angajarea în cîmpul muncii. Avocaţii parlamentari au ajuns la această concluzie urmare a 

examinării anunţurilor privind ofertele de angajare, dar şi  a controlului inopinat realizat la Tîrgul 

locurilor de muncă, organizat de Agenţia Naţională şi Agenţia municipală Chişinău pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, în cadrul Expoziţiei „Fabricat în Moldova”. S-a stabilit că cele mai 

                                                           
56 http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=7876:indiferena-angajatorilor-provoac-anual-zeci-de-victime-

ale-accidentelor-de-munc&catid=108:opinii&Itemid=479 

 

http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=7876:indiferena-angajatorilor-provoac-anual-zeci-de-victime-ale-accidentelor-de-munc&catid=108:opinii&Itemid=479
http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=7876:indiferena-angajatorilor-provoac-anual-zeci-de-victime-ale-accidentelor-de-munc&catid=108:opinii&Itemid=479
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frecvente condiţii discriminatorii prezente în anunţurile de angajare dar şi în cadrul discuţiilor cu 

patronii sunt criteriile de vîrstă şi gen. Din această cauză, anumite categorii de persoane din 

start sunt lipsite de şansa  de a se înscrie în concurs pentru o funcţie vacantă. Prin urmare, 

se impune un control mai riguros din partea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă şi Inspecţiei Muncii în vederea asigurării unor şanse egale şi tratament egal la 

angajare tuturor persoanelor.   

  Totodată, avocaţii parlamentari reiterează necesitatea de a efectua un studiu privind 

oportunitatea recunoaşterii de către Republica Moldova a  paragrafelor 1 şi 2 din art. 4 al Cartei 

Sociale Europene revizuite.
57

          

               

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57  Carta Socială Europeană (revizuită) din 03.05.96. Articolul 4. Dreptul la o salarizare echitabilă  

În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la o salarizare echitabilă, părţile se angajează:  

1) să recunoască dreptul lucrătorilor la o salarizare suficientă, care să le asigure acestora, precum şi familiilor lor un nivel 

de trai decent;  

2) să recunoască dreptul lucrătorilor la o rată majorată a salarizării pentru orele suplimentare de muncă, cu excepţia unor 

cazuri speciale;  
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Dreptul la asistenţă şi protecţie socială 

  

          Asigurarea unui nivel de trai decent, în condiţiile evoluției ascendente a preţurilor şi 

tarifelor la mărfurile de consum şi servicii,  a fost şi în anul de referinţă una dintre cele mai 

stringente probleme. 

Urmare a recomandărilor Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi 

Culturale din luna mai 2011, Republica Moldova s-a angajat să întreprindă în mod progresiv 

măsuri întru remedierea situaţiei la capitolul asigurarea unui trai decent pentru fiecare persoană.  

Comitetul îndeamnă statul să-şi intensifice eforturile în scopul garantării unui salariu minim 

naţional suficient pentru asigurarea unui standard de viață adecvat angajaților și familiile lor, 

precum şi pentru creşterea mărimii pensiilor, astfel încît acestea să permită un standard de viaţă 

adecvat,  şi, ca prim pas, să atingă nivelul minim de subzistenţă.  Totodată Comitetul a reiterat 

recomandarea ca statul-parte să introducă un mecanism prin care  salariul minim să fie ajustat la 

costul de trai
58

.  

În ultimii ani numărul adresărilor cetățenilor la Centrul pentru Drepturile Omului în 

probleme privind respectarea dreptului la asistență și protecție socială rămîne relativ constant. În 

anul  2012 au fost înregistrate 150 de petiţii cu acest subiect, faţă de 167 petiții - în anul 2011, 

ceea ce demonstrează că situaţia pe segmentul protecţiei sociale nu s-a schimbat esenţial.  

Petiţionarii invocă nivelul scăzut al veniturilor, prestațiilor sociale, creşterea 

semnificativă an de an a  prețurilor și tarifelor la mărfurile de consum și servicii, ceea ce 

afectează în special categoriile de cetăţeni aflate în situații de risc social sporit: familiile cu  

mulți copii, pensionarii, persoanele cu venituri mici, tinerii, persoanele cu dizabilități și cele care 

îngrijesc de acestea, șomerii, persoanele eliberate din locuri de detenție.  

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul III al anului 2012, venitul  

mediu lunar al unei persoane a constituit 1507,3 lei, fiind în creștere cu 2,3% față de aceeași 

perioadă a anului precedent, dar ajustată la indicele prețurilor de consum
59

 a înregistrat o 

descreștere de 2,0%. În același timp, din aceeași sursă rezultă că cheltuielile medii lunare de 

consum ale populației în trimestrul III al anului 2012 au constituit 1675,3 lei pentru o persoană, 

fiind în creștere cu 3,2% față de perioadă de referinţă a anului precedent. Cea mai mare parte a 

cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar - 42,0%, iar pentru 

întreținerea locuinței o persoană a avut nevoie, în mediu, de 19,0% din cheltuielile totale de 

                                                           
58 Geneva, 04-05 mai 2011, sesiunea a 46-a a |Comitetului pentru drepturile economice, sociale și culturale    
59 Indicele prețurilor de consum în trimestrul III 2012 față de trimestrul III 2011 a crescut cu 4,4% 
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consum.
60

 Respectiva generalizare însă este prea optimistă în raport cu situaţia reală a familiilor 

aflate în dificultate.  

 Creșterea permanentă a prețurilor la produsele alimentare, a tarifelor la serviciile 

comunale, în opinia avocaților parlamentari, este unul dintre factorii decisivi care determină 

înrăutățirea calității vieții cetățenilor și aprofundarea sărăciei.  

  Evoluția prețurilor și tarifelor la mărfurile de consum  și servicii în perioada anilor 2010-2012    

Mărfuri şi servicii 

decembrie 2012 

( %) faţă de: 

decembrie 2011 

( %) faţă de: 

decembrie 2010 

(%) faţă de: 

decembrie 2011 decembrie 2010 decembrie 2009 

Mărfuri alimentare / în mediu   5,4 7,4 7,1 

Legume 22,7 4,5 9,0 

Fructe 
11,4 

14,1 7,5 

Carne, preparate şi conserve din carne 
8,4 

5,4 -0,8 

Lapte şi produse lactate 4,8 11,7 10,8 

Zahăr  26,4 9,8 

Ouă 
             19,5 

32,3 0,3 

Mărfuri nealimentare/ în mediu  
 

3,6 5,2 7,7 

Confecţii 

 

4,3  2,6 3,4 

Încălţăminte 
3,4 

5,1 3,1 

Combustibili 5,1 10,9 25,1 

Materiale de construcţie 

 

2,9 15,2 3,2 

Servicii/ în mediu  
 

3,0  11,6 9,7 

Servicii comunal-locative 

 

3,6 22,0 18,9 

 Apă potabilă şi canalizare 

 

15,2 6,6 1,7 

 Energie electrică 

 

7,3 10,3 20,4 

 Gaze naturale prin reţea 
 

40,1 26,2 

 Încălzire centralizată 

 

42,7 25,3 

 

În acest context apreciem adoptarea Legii cu privire la minimul de existenţă
61

, aceasta 

fiind inevitabilă în contextul celor expuse mai sus.  În acelaşi timp, avocaţii parlamentari au mari 

rezerve în legătură cu eficienţa acestei legi în redacţia adoptată. Or, asigurarea respectării 

drepturilor economice şi sociale presupune, împreună cu adoptarea unui cadru normativ adecvat, 

realizarea unor acţiuni eficiente pentru implementarea acestuia şi aplicarea unui mecanism 

corespunzător.  

                                                           
60 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Raport_trimestrial/Raport_anual_2012_rom.pdf 
61 Legea nr.152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Raport_trimestrial/Raport_anual_2012_rom.pdf
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Astfel, în opinia avocaţilor parlamentari, această lege va căpăta un caracter formal, în 

condiţiile în care Legea cu privire la minimul de existenţă nu reglementează modalitatea şi 

etapele de ajustare a cuantumului prestaţiilor sociale, salariului minim pe ţară cel puţin la nivelul 

acestui minim.  Mai mult, ”rezerva” inclusă în articolul 1 ”reieşind din posibilităţile financiare 

ale statului” oferă Guvernului o poziție confortabilă în raport cu eventuale pretenții privind 

majorarea salariilor sau prestațiilor sociale.   

La etapa dezbaterilor publice pe marginea proiectului de lege, Centrul pentru Drepturile 

Omului a atenţionat despre necesitatea perfecţionării acestuia în sensul reglementării 

mecanismului de ajustare a prestaţiilor sociale şi salariului minim la nivelul minimului de 

existenţă, astfel încît să fie asigurată  funcţionalitatea legii
62

.    

Potrivit informaţiei publicate de către Biroul Naţional de Statistică
63

, în trimestrul III al 

anului 2012, minimul de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1456,9 lei. Pentru 

pensionari minimul de existenţă a constituit 1259,5 lei. În acelaşi timp, valoarea medie a pensiei 

lunare stabilite la 1 octombrie 2012 a constituit 957,9 lei, ceea ce face posibilă acoperirea 

minimului de existenţă în proporţie de 76,1%. Nemaivorbind de pensia minimă pentru lucrătorii 

din agricultură
64

 care la 01.10.2012 constituia 625,44 lei.  

Într-o situație dificilă se află persoanele cu dizabilităţi severe, care, avînd necesităţi 

suplimentare, suportă cheltuieli ce depăşesc cu mult minimul de existenţă stabilit pentru o 

persoană. Cuantumul mediu al unei pensii de invaliditate constituie 782,05 lei/lunar
65

.  

După cum am menționat  anterior, informaţia prezentată de Biroul Național de Statistică 

denotă o creştere continuă a indicatorului preţurilor de consum lunar, iar veniturile disponibile 

ale populației în anul 2012 (ajustate la indicele prețului de 

consum
66

) au fost în descreștere cu 2,0%. Prestaţiile 

sociale se indexează anual,  dar indexarea în esenţă este 

nesemnificativă.   

Este de menționat că mărimea mică a pensiilor, care 

nu acoperă cel puțin minimul de existență constituie una 

dintre cele mai frecvente probleme invocate de pensionari 

atît în adresările scrise, cît și în cadrul audiențelor organizate în teritoriu. În special, pensionarii 

din sectorul agrar menționează că sunt în mod evident dezavantajați față de celelalte categorii de 

                                                           
62Scrisoarea nr.01-12/9 din 13.02.2012, Opinia Centrului pentru Drepturile Omului la proiectul de lege cu privire la minimul de 

existenţă. www.ombudsman.md 

63http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3933;  
64 http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&;  
65 http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&;  
66 Indicele prețurilor de consum este un instrument de măsură care caracterizează și furnizează o estimare a evoluției de ansamblu 

a prețurilor mărfurilor cumpărate și tarifelor serviciilor utilizate de către populație pentru satisfacerea necesităților de trai într-o 

anumită  perioadă. 

 

La reprezentanța Comrat s-

a adresat pensionarul I.V. 

care a menționat că a activat 

in sectorul agrar 44 ani, însă 

pensia stabilită constituie 

740 lei.  

http://www.ombudsman.md/
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=3933
http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&
http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&
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pensionari, cuantumul pensiilor acestora fiind în continuare foarte mic.  Pensionarii menționează 

că, pe lîngă faptul că nu au posibilitate să achite serviciile comunale, se confruntă cu mari 

probleme la procurarea medicamentelor. Astfel se urmărește o tendință de creștere a numărului 

pensionarilor singuratici internați în instituții medico-sanitare (preponderent odată cu răcirea 

timpului), unde cel puțin pot beneficia de alimentare decentă, încălzire, etc.    

Urmează de menţionat faptul că în urma evoluţiei social-economice se observă o tendinţă   

de modificare a categoriilor de persoane aflate în situații de dificultate care necesită asistență 

socială din partea statului. În prezent, alături de pensionari şi persoanele cu dizabilităţi, în 

categoria respectivă intră persoanele singuratice (indiferent de sex), ce îngrijesc un copil pînă la 

vîrsta de 1,5/3 ani, deţinuţii cu dizabilităţi severe, victimele traficului de fiinţe umane sau ale 

torturii.  

Un domeniu problematic este şi evidenţa persoanelor social vulnerabile. Actualmente nu 

există un sistem informatizat bine structurat în cadrul direcţiilor/secţiilor de asistenţă socială şi 

protecţie a familiei, ceea ce creează incomodităţi în cazul cînd se solicită date statistice privind 

numărul de beneficiari sau categoria de persoane care se bucură de dreptul la o anumită prestaţie 

socială.  

Guvernul Republicii Moldova a aprobat în anul 2008 Hotărîrea nr.1356 prin care a fost 

instituit Sistemul Informaţional Automatizat “Asistenţa Socială”. Experienţa de funcţionare a 

acestuia  a demonstrat că sistemul de evidenţă este ineficient şi că trebuie perfecţionat în regim 

de urgenţă.  

Dificultăţile la obţinerea datelor statistice privind numărul unei anumite categorii de 

persoane sunt cauzate de faptul că o singură persoană poate fi beneficiară de mai multe tipuri de 

prestaţii sociale. Din alt punct de vedere, evidenţa beneficiarilor de asistenţă socială se ţine în 

baza cererilor depuse de solicitanţi. Dat fiind că nu toate persoanele social vulnerabile se 

adresează pentru asistenţa necesară, datele sistemului de evidenţă nu reflectă starea reală a 

lucrurilor.   

 

 Reforme  în sistemul de asistenţă și  asigurare socială  

            În anul 2012 Guvernul Republicii Moldova şi-a focusat atenţia asupra 

problemelor  de dezinstituţionalizare şi incluziune socială a persoanelor social vulnerabile.  

Avocații parlamentari încurajează şi susţin ideea de îmbunătăţire a cadrului normativ 

pentru eficientizarea şi reformarea sistemului de asistenţă socială, pledează pentru sporirea 

eficienţei de utilizare a  mijloacelor financiare în sistemul de asistenţă socială.    
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    În urma abrogării Legii cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de 

populaţie
67

 (01.07.2012), ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă în baza criteriilor 

stabilite în Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social. Acest fapt a trezit 

nemulțumirea unor persoane care beneficiau de compensații nominative. Or,  o mare parte dintre 

acestea au pierdut dreptul la protecție socială specială din partea statului.  Potrivit informaţiei 

furnizate de Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, în anul 2012  de ajutor pentru 

perioada rece a anului au beneficiat 110 mii de familii, față de  133 133 - în anul 2011, 

cuantumul acestuia fiind stabilit în mărime de 200 lei, începînd cu 01 noiembrie
68

.  

  Centrul pentru Drepturile Omului a efectuat o evaluare privind nivelul de asigurare a 

unui trai decent al familiilor aflate în dificultate prin acordarea ajutorului social. În acest scop, au 

fost organizate reuniuni de lucru în teritoriu
69

, fiind puse în discuție problemele legate de 

implementarea Legii cu privire la ajutorul social. Atît din discuțiile cu asistenții sociali, cît și cu 

cetățenii au fost identificate anumite imperfecțiuni  ale legii vizate. Astfel, în virtutea unor 

prevederi ale documentului, unii potențiali beneficiari nu pot primi asistenţa care li se cuvine. 

Bunăoară, s-a depistat că persoanele fără domiciliu
70

 şi cele care nu dețin acte de identitate
71

 (nu 

dispun de mijloace pentru perfectarea lor) nu pot beneficia de ajutor social.    

Avînd în vedere obiectivul de bază al reformelor în sistemul de asistență socială de 

orientare a ajutorului social spre cele mai vulnerabile grupuri ale populației, circumstanțele 

expuse anterior se impune concluzia  despre necesitatea perfecționării mecanismului de selectare 

a  beneficiarilor.   

Au fost atestate şi cazuri cînd  familia beneficiară de ajutor social utilizează aceste 

resurse pentru procurarea băuturilor alcoolice şi distracţii, în detrimentul necesităților 

familiei/copiilor.  

De asemenea, considerăm necesar de a stabili un mecanism eficient de colaborare dintre 

direcţiile/secţiile de asistenţă socială şi protecţie a familiei, Agenţia de ocupare a forţei de 

muncă, Casa Naţională de Asigurări Sociale, în vederea verificării autenticității informației 

oferite de   solicitant în cerere.   

Totodată, considerăm că situația familiilor în dificultate puțin probabil va fi îmbunătățită 

în cazurile în care cuantumul ajutorului social constituie 7 lei, 3 lei şi chiar 1 leu.     

                                                           
67 Legea nr. 933 din din 14.04.2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie abrogată  prin Legea nr. 

160 din 05.07.2012 
68Hotărîrea Guvernului nr. 806 din 31.10.2012 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1167 din 16 

octombrie 2008.   
69Reuniune de lucru, or. Cahul, 28 septembrie 2012 și mun. Bălți,  5 octombrie 2012, www.ombudsman.md  
70 Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social,  art.4  
71 Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin HG nr. 1167 din 16.10.2008, pct.8 

prevede ”Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi,…” 
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Informație privind ajutorul acordat familiilor defavorizate în  I trimestru al anului 2012  

 Raionul  Solicitanți  Beneficiari   

 

Respingeri Cuantum minim  Cuantum maxim  

Decizii 

contestate  

Anenii Noi 669 409 260 2 lei/1 fam 2747 lei/ 1 fam 0 

Basarabeasca 386 268 118 < 25 lei /3 fam < 25 lei/7 fam 0 

Briceni 1147 798 349     0 

Cahul 1743 1022 721     0 

Călăraşi 1299 981 318 1 leu/1 fam 3493/1 fam 0 

Căuşeni 490 241 249 < 25 lei /1 fam 3200 lei/fam 0 

Cantemir 1078 623 455 7 lei/1 fam 2997 lei/1 fam 0 

Cimişlia             

Criuleni 715 504 211 1 leu/1 fam 2895 lei/1 fam   

Donduşeni 4290 3921 369     0 

Drochia 1080 688 412     0 

Edineţ 15321 14684 673 3 lei/1 fam 3100 lei/ 1 fam   

Floreşti 1545 1240 294 < 25 lei /21fam < 25 lei/ 67 fam 0 

Glodeni 16912 14262 2650 1 leu/1 fam 4077 lei/fam 0 

Hînceşti 2180 1663 517     0 

Ialoveni 1028 533 173 3 lei/3fam 2506 lei/1 fam 0 

Leova 684 477 207     0 

Nisporeni 1612 1148 463 <25 lei/13 fam 3222lei/1fam 0 

Ocniţa 1816 1265 549 2 lei/1 fam 2939 lei/1 fam 0 

Orhei 3496 2811 685 25 lei/11 fam 3704 lei/1 fam 0 

Rezina 1039 736 303 9 lei/1 fam 2868 lei/1 fam 0 

Sîngerei 2581 955       0 

Şoldăneşti 1440 1191 249 1-10 lei/ 3 fam 2000-3000/30fam 0 

Soroca 1768 1184 584 2 lei/1 fam 2589lei/1fam 0 

Ştefan-Vodă 1640 906 734 1-25 lei/ 6 fam 2768 lei/1p 0 

Taraclia 238 161 77 11 lei/1 fam 3416lei/1fam 0 

Ungheni 2990 2497 340 fam  2872 lei/2 fam 0 

Dubăsari 339 221 118     0 

Bălţi 371 242 242 2 lei/1fam 2947/1fam 0 

Comrat 591 342 248 1 leu/2 fam 3518 lei/1 fam 0 

Chişinău 2751 1729 1022 3 lei/2 fam 2966 lei/1 fam 1 

Teleneşti 2287 1235 638     0 

Total 75 526 58 937 14 228       

Sursa: Direcţiile/Secţiile raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei, cu excepția regiunii din partea stîngă 

a rîului Nistru.  

Notă: Raionul Cimișlia nu a prezentat informația solicitată.  

  

O situaţie aparte este punctajul în baza căruia se evaluează venitul familiei. În 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
72

 este prevăzută Lista 

caracteristicilor şi punctajul aferent pentru evaluarea bunăstării familiei, în care sunt indicate 

bunuri de primă necesitate. Din motiv că se ia în considerare existenţa anumitor bunuri, 

                                                           
72 Anexa nr. 5 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin HG nr. 1167 din 

16.10.2008; 
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indiferent de valoarea și uzura acestora,  multe familii aflate în dificultate  nu pot beneficia de 

susținere din partea statului. Există şi unele situaţii paradoxale. Dacă la categoria obiecte ce 

demonstrează bunăstarea persoanei şi care implică refuzul la acordarea ajutorului social sunt 

atribuite bicicleta, televizorul alb-negru, frigiderul, mașină de spălat și telefonul mobil ( care sunt 

bunuri elementare de necesitate vitală pentru orice persoană), atunci unele obiectele de valoare 

nu afectează acordarea ajutorului social. Asta pentru că acestea nu sunt incluse în Lista 

menţionată. În acest context, salutăm propunerile  Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi 

Familiei de perfecționare a Regulamentului menționat, cu precădere a Listei caracteristicilor și 

punctajului aferent pentru evaluarea venitului familiei.   

Dreptul la asigurare socială
73

 este o parte componentă a sistemului de protecţie socială, 

constînd în acordarea unor prestaţii de asigurări sociale persoanelor ce au contribuit la Bugetul 

de Asigurări Sociale de Stat (BASS), în cazul survenirii unor riscuri asigurate. 

Acest drept însă este îngrădit persoanelor ce-şi ispăşesc pedeapsa în instituţiile 

penitenciare. În pofida faptului că din veniturile condamnaţilor încadraţi în cîmpul muncii se 

reţin contribuţiile de asigurări sociale, acestea nu sînt transferate la BASS, ci la instituţia 

penitenciară unde sînt deţinute aceste persoane. Prin urmare, reieşind din normele legislative în 

vigoare, perioada de muncă a  condamnaţilor  nu  poate fi inclusă în stagiu de cotizare, condiție 

necesară la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă, de invaliditate, etc.       

Avocatul parlamentar consideră că prin acest fapt deţinuţilor li se încalcă dreptul la 

asigurare socială, drept constituţional garantat tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. 

Din informaţia prezentată de Departamentul Instituţiilor Penitenciare la situaţia din 

01.01.2012, din numărul total al deţinuţilor (6476 de persoane), 378 erau  antrenaţi în prestarea 

unor munci remunerate, ceea ce constituia circa 5,83 %. Dacă în 2011  au fost  încadrate în 

cîmpul muncii  378 de persoane, atunci în I trimestru al anului 2012 – 473 de persoane, ceea ce 

denotă faptul că numărul deţinuţilor antrenaţi în prestarea unor munci remunerate este în 

creştere. Salariul mediu lunar înregistrat în 2011 era de 1291,53 lei, iar în I trimestru 2012 – 

1228,27 lei. 

Potrivit aceleaşi surse, cota contribuţiilor la asigurări sociale şi asigurare medicală obligatorie, 

transferate de către persoanele fizice şi juridice care utilizează munca condamnaţilor constituie – 

0,6% din bugetul total al instituţiilor penitenciare.  

Prin urmare, avocaţii parlamentari susţin că în cazul în care contribuţiile de asigurări 

sociale de stat vor fi virate în Bugetul de asigurări sociale de stat, bugetul instituţiilor 

penitenciare nu va avea de suferit semnificativ. 

                                                           
73Constituţia Republicii Moldova art. 47, alin. (2); 
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Întru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, avocatul parlamentar a 

propus Parlamentului Republicii Moldova examinarea oportunității modificării legislaţiei, în 

sensul revizuirii situaţiei existente la acest capitol.  

În unele adresări la Centru se invocă probleme cu referire la achitarea pensiilor 

persoanelor care se stabilesc cu traiul în străinătate.   

Condiţiile de bază pentru obţinerea dreptului la pensie, în temeiul Legii nr. 156 din 

14.10.1998 sunt: atingerea vîrstei de 

pensionare (57/62), realizarea stagiului de 

cotizare de 30 de ani sau minimul de 15 ani şi 

domicilierea pe teritoriul Republicii Moldova. 

Respectiv, dreptul cetăţeanului la asigurare cu 

pensie se află în dependenţă directă cu 

caracterul activităţii social-utile prestate.
74

 

Din cauza emigrării masive a 

populaţiei, există situaţii în care persoanele 

care, deși au contribuit la Bugetul de asigurări sociale de stat în Republica Moldova, rămîn în 

afara sistemului de protecţie socială. Această situație se datorează faptului că nu sunt încheiate 

acorduri de colaborare pe segmentul securităţii sociale cu unele state, unde preponderent 

emigrează cetățeni ai Republicii Moldova.   

În scopul ameliorării situaţiei, avocatul parlamentar  recomandă consolidarea eforturilor 

în  iniţierea negocierilor în vederea încheierii acordurilor de colaborare pe segmentul securităţii 

sociale cu statele unde emigrează tot mai des cetăţenii Republicii Moldova. 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Hotărîea Curţii Constituţionale nr. 4 din 27.01.2000 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din legile care 

reglementează asigurarea cu pensii a judecătorilor, procurorilor, anchetatorilor Procuraturii şi funcţionarilor publici, pct.3; 

Cet. G.R. a contribuit la bugetul 

asigurărilor sociale din Moldova.  După 

stabilirea cu traiul în Slovenia plata pensiei 

a fost sistată în Republica Moldova, în 

temeiul art. 36 din Legea nr. 156 din 

14.10.1998, iar în Slovenia nu   i s-a stabilit, 

deoarece nu a contribuit la buget.  
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   Protecţia persoanelor cu dizabilităţi 

În ultimii ani Republica Moldova a realizat unele progrese în promovarea unor politici, 

elaborarea  de programe ajustate la standardele europene şi internaţionale în domeniul 

persoanelor cu dizabilităţii.  

  În anul 2012 s-au împlinit doi ani de la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi (semnată la New-York, la 30 martie 2007),
75

 Republica Moldova 

demonstrînd voinţă politică în ajustarea legislaţiei şi practicilor naţionale la prevederile 

Convenţiei.  Odată cu ratificarea Convenţiei, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a 

respecta şi pune în practică principiile documentului, asigurîndu-se că noile proiecte de acte 

legislative şi normative corespund prevederilor acesteia. 

            Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi serveşte drept cadru de 

referinţă pentru realizarea cu succes a reformei sistemului de protecţie socială în desfăşurare în 

Republica Moldova.  

 În acest context menţionăm adoptarea Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi
76

, care stabileşte un cadru general de garanţii şi servicii sociale în conformitate cu 

standardele internaţionale privind incluziunea socială a acestei categorii de persoane. În linii 

generale legea nominalizată prevede asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în egală 

măsură cu alţi cetăţeni la protecţie socială, asistenţă medicală, reabilitare, educaţie, muncă, viaţă 

publică, mediul fizic, transport, tehnologii şi sisteme informaţionale, de comunicare şi la alte 

utilităţi şi servicii la care are acces publicul larg. Aprobarea acestei legi constituie prima etapă de 

realizare a Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
77

. Următoarele 

etape presupun racordarea cadrului normativ în domeniu la standardele noii legi pentru a asigura 

implementarea acesteia. Totodată considerăm extrem de important ca autorităţile responsabile 

să-şi conjuge eforturile în stabilirea unor mecanisme viabile care ar permite  realizarea plenară a 

angajamentelor asumate de către Republica Moldova, în contextul asigurării respectării 

standardelor internaţionale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

            De asemenea, avînd în vedere statutul Centrului pentru Drepturile Omului ca instituţie 

naţională de promovare şi protecţie a drepturilor omului conform Principiilor de la Paris,     

avocaţii parlamentari consideră oportun de a desemna şi consolida în calitate de mecanism 

independent pentru promovarea, protejarea şi  monitorizarea implementării Convenţiei ONU 

                                                           
75 Legea  nr. 166 din 09.07.2010 pentru  ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi   
76 Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea social a persoamnelor cu  dizabilități, în vigoare din 27.07.2012 
77Legea pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013)  nr. 169  din  09.07.2010  
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privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
78

 anume această instituţie. Or, în virtutea atribuţiilor 

sale CpDOM dispune de experienţă de colaborare cu diverse organizaţii neguvernamentale care 

promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi care, de altfel, trebuie să fie implicate şi să 

participe pe deplin la procesul de monitorizare.    

         Între timp, persoanele cu dizabilităţi au de depăşit mai multe dificultăţi pentru a participa 

ca membri egali ai societăţii la viaţa publică, politică, socială, economică şi culturală. În perioada 

de referinţă, nu au fost găsite soluţii pentru problemele sesizate de persoanele cu dizabilităţi: 

prestaţii sociale sub nivelul minimului de existenţă;  nivelul scăzut de plasare în cîmpul muncii; 

accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială; accesul limitat la mediul 

informaţional; toleranţa societăţii faţă de problemele persoanelor cu dizabilităţi. 

  Potrivit prevederilor articolului 31 al Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi
79

, statul s-a angajat să acumuleze informaţiile corespunzătoare, inclusiv date statistice 

şi de cercetare, pentru a avea posibilitatea să formuleze şi să implementeze politici menite să 

contribuie la aplicarea în practică a Convenţiei menţionate.  

 Este important de a se conştientiza faptul că o evidenţă statistică adecvată şi reală poate 

facilita procesul de examinare a diverse probleme cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi 

şi respectiv elaborarea, implementarea unor programe sociale în scopul reabilitării şi incluziunii 

acestora în societate. Anume din acest considerent avocaţii parlamentari   recomandă autorităţilor 

responsabile conjugarea eforturilor pentru crearea unui sistem de informare, inclusiv prin 

ajustarea la standardele internaţionale a metodelor de colectare şi dezagregare a datelor statistice 

privind persoanele cu dizabilităţi.  

 Actualmente mai multe instituţii publice au atribuţii privind evidenţa, colectarea şi 

prelucrarea datelor privind persoanele cu dizabilităţi.  Casa Naţională de Asigurări Sociale şi 

structurile sale teritoriale ţine evidenţa persoanelor cu dizabilităţi, beneficiari de prestaţii de 

asigurări sociale. Autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul structurilor sale 

teritoriale de asistenţă socială, ţin evidenţa persoanelor cu dizabilităţi - beneficiari ai serviciilor 

sociale.  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în procesul de elaborare şi ajustare a 

politicilor din domeniu dizabilităţii se bazează pe datele statistice prezentate de Casa Naţională 

de Asigurări Sociale, autorităţile administraţiei publice locale şi Biroul Naţional de Statistică, 

după caz, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi prestatori de servicii. 

                                                           
78   Convenţia  ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, articolul 33, paragraful 2.  

Statele Părţi, în conformitate cu propriile sisteme juridice şi administrative, îşi vor menţin e, consolida, desemna sau 

stabili fiecare un cadru care să includă unul sau mai multe mecanisme independente, după cum este cazul, pentru a 

promova, proteja şi monitoriza implementarea prezentei Convenţii. La desemnarea sau stabilirea unui asemenea 

mecanism, Statele Părţi vor ţine cont de principiile referitoare la statutul şi funcţionarea instituţiilor naţionale pentru 

protecţia şi promovarea drepturilor omului.  
79 Convenţia  ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, articolul 31, Statistici și colectarea datelor.    
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 Potrivit informaţiei publicate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, la 

situaţia din 1 ianuarie 2012, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi era de 179 815 

persoane
80

, dintre care 14034 copii. Datele statistice pentru ultimii ani denotă o creştere continuă 

a numărului acestor persoane în Republica Moldova. 

Informaţia prezentată de direcţiile/secţiile de asistenţă socială şi protecţie a familiei 

raionale, la solicitarea avocaţilor parlamentari, relevă faptul, că din numărul total de persoane cu 

dizabilităţi înregistrate de acestea 62% îl constituie adulţi cu mai multe tipuri de dizabilităţi, iar 

15% sunt adulţi cu deficienţe psihice şi mintale. 

Regretabil, dar în Republica Moldova nu există o evidenţă statistică reală privind numărul 

persoanelor cu dizabilităţi. Astfel instituţia ombudsmanului a identificat mai multe circumstanţe 

care ar influenţa stabilirea unei statistici reale, cum ar fi: 

- Autoritatea publică ţine evidenţa doar a persoanelor cu dizabilităţi care se adresează la 

această instituţie, în dependenţă de competenţa atribuită prin lege; 

- Colaborarea defectuoasă dintre instituţiile medico-sanitare publice şi instituţiile de protecţie 

socială; 

- Existenţa anumitor persoane care, din cauza specificului dizabilităţii, nu se adresează la nici 

o autoritate publică, cum ar fi cele cu dizabilităţi psihice severe. 

 
 Accesul la infrastructura socială 

 

Problema accesului la infrastructura socială pentru persoanele cu  dizabilităţi rămîne a fi 

în continuare actuală. În acest context, este imperios necesar ca autorităţile responsabile să 

identifice şi să elimine barierele care împiedică accesul persoanelor cu nevoi speciale la 

infrastructura socială, aşa cum prevede 

articolul 9 din Convenţia cu privire la 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, fapt 

prin care se va contribui direct la asigurarea 

unei vieţi independente şi participative a 

persoanelor cu dizabilităţi.   

           Deşi autorităţile publice centrale de 

specialitate raportează despre măsurile  

întreprinse de adaptare a mediului habitual la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, în anul 

2012,  la acest capitol,  nu s-a atestat o îmbunătăţire esenţială.  

                                                           
80http://www.mmpsf.gov.md/file/rapoarte/raport_dizabilitati.pdf; 

  Printr-o adresare verbală, o persoană 

dependentă de scaunul cu  rotile, locuitor al 

raionului Călăraşi,  s-a plîns că nu poate 

beneficia de serviciile Secţiei de asistenţă 

socială şi protecţie a familiei Călăraşi care se 

află la  nivelul II al blocului, iar acesta nu este 

adaptat la nevoile persoanelor cu dizabilităţi 

locomotorii. 
 

http://www.mmpsf.gov.md/file/rapoarte/raport_dizabilitati.pdf
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            Astfel, Ministerul Sănătăţii
81

 a emis, la 22.12.2010, Dispoziţia nr. 611-d ”Cu privire la 

organizarea accesului la asistenţă medicală”, care prevede evaluarea, crearea sau completarea 

panourilor informative din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi adaptarea 

instituţiilor la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului nelimitat al 

tuturor persoanelor în instituţiile medicale.  

            În procesul de realizare a investiţiilor capitale privind construcţia şi reconstrucţia 

obiectivelor de destinaţie medicală, obligatoriu se ţine cont de condiţia adaptării infrastructurii 

inclusiv a căilor de acces prevăzute în documentaţia de proiectare pentru obiectele nominalizate. 

În prezent în proces de reconstrucţie se află 35 de centre de sănătate din localităţile rurale, unde 

este prevăzută şi se realizează adaptarea căilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, 

proiectul fiind finanţat cu suportul Băncii Mondiale.  

          Este salutabil faptul că unul dintre criteriile obligatorii incluse în Standardele de evaluare 

şi acreditare a instituţiilor medico-sanitare publice şi private este accesul persoanelor cu 

dizabilităţi la instituţia medicală, fapt ce impune adaptarea instituţiilor la necesităţile persoanelor 

cu dizabilităţi. 

         Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei
82

 a comunicat că majoritatea instituţiilor 

aflate în subordinea sa (21) sunt adaptate la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. 

Este limitat accesul persoanelor cu  dizabilităţi locomotorii în instituţiile care activează în 

încăperi arendate, deoarece conform contractului de arendă nu pot influenţa în direct la 

rezolvarea  problemei date.   

Din informaţia furnizată avocatului parlamentar de către Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor
83

 rezultă că toate filialele ÎS „Gările şi Staţiile Auto” sunt amenajate 

cu trotuare şi pante de urcare - coborîre, au fost create posibilităţi de deplasare fără obstacole pe 

teritoriul gărilor auto cu acces liber la clădirile administrative, casele de procurare a biletelor, 

camera păstrării bagajelor, WC, peroanele de sosire-plecare.  

În acelaşi timp,  colaboratorii Centrului pentru Drepturile Omului, în cadrul 

investigaţiilor efectuate la faţa locului cu antrenarea unei persoane cu dizabilităţi au stabilit 

contrariul. În realitate accesul persoanelor  dependente de scaunul/fotoliul rulant la gările auto 

este dificil, iar pe alocuri chiar imposibil (cum ar fi accesul la WC-ul public). La multe gări auto, 

cum ar fi cea din Vulcăneşti, adaptarea este formală, deoarece cu greu poate fi utilizată chiar şi 

cu ajutorul unei terţe persoane.  

 

 

 

                                                           
81 Scrisoarea nr.01-9/733  din 30.03.2012 
82 Scrisoarea nr. 01-550 din 27.02.20.12 
83 Scrisoarea nr.02/2-526  din 07.03.2012 
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mun. Chişinău: intrarea în Gara de Nord                                           WC public de la Gara de sud 

     

         

 

 

În informaţia
84

 oferită, Ministerul Culturii susţine că instituţiile aflate în subordine sunt 

adaptate la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi. Din acest punct de vedere pot fi menţionate 

Biblioteca Naţională şi Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”, care sunt asigurate cu 

căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi. De asemenea este posibilă accesarea la distanţă, 

prin intermediul paginii Web a Bibliotecii, a catalogului electronic, bazelor de date locale, 

publicaţiilor elaborate de Bibliotecă şi a unor diverse informaţii referitoare la enciclopedii, 

dicţionare etc., de asemenea continuă digitalizarea documentelor patrimoniale din colecţiile 

Bibliotecii Naţionale şi crearea Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica (www.moldavica.md ), 

care în prezent conţine 2700 de obiecte digitale. 

 În subordinea ministerului activează 5 muzee, toate fiind asigurate cu căi de acces pentru 

persoanele cu dizabilităţi. Doar la expoziţiile amplasate la etajul I, instalarea ascensoarelor este 

problematică atît din punct de vedere financiar, cît şi al arhitecturii interioare a edificiilor. 

Instituţiile teatral-concertistice sunt asigurate cu căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.    

   

                                                           
84 Scrisoarea nr. 07-09/443 din 28.02.2012  

http://www.moldavica.md/
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Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei 
 

În realitate persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu dificultăţi de acces. Asta pentru că 

pantele instalate sunt de fapt impracticabile. La Biblioteca Naţională, spre exemplu, rampa nu 

poate fi folosită deoarece o persoană cu dizabilităţi nu este în stare să se deplaseze pe ea nici cu 

ajutorul unei alte persoane. Aceeaşi situaţie se atestă şi la Muzeul Naţional de Arheologie şi 

Istorie a Moldovei. Mai mult, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei persoanele 

cu dizabilităţi nu au nicio şansă să viziteze expoziţia arheologică vernisată la etajul II deoarece 

aici nu există căi de acces pentru această categorie de cetăţeni.  

O analiză a situaţiei cu privire la accesul persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura 

socială a fost efectuată de Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova în 2010, în Raportul 

tematic  "Accesul persoanelor cu nevoi speciale la infrastructura socială: realitate şi necesitate"
85

. 

În anul 2012 instituţia ombudsmanului a elaborat un alt raport elaborat  la temă: ”Accesul la 

educaţie a tinerilor şi copiilor cu dizabilităţi locomotorii”
86

. Regretabil, dar situaţia  nu s-a 

modificat esenţial.   

 

 

                                                           
85http://www.ombudsman.md/md/tematice/; 
86 http://www.ombudsman.md/md/tematice/; 

http://www.ombudsman.md/md/tematice/
http://www.ombudsman.md/md/tematice/
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Accesul pe piaţa muncii  

În anul 2012 au fost înregistrate unele progrese în ceea ce priveşte integrarea persoanelor 

cu  dizabilităţi pe piaţa muncii, dar mai există multe probleme în domeniu.   Astfel, potrivit 

datelor Agenţiei Naţionale pentru  Ocuparea Forţei de Muncă
87

, în anul de referinţă au fost 

înregistrate ca şomeri 494 de persoane cu dizabilităţi, dintre care 102 au fost angajate în cîmpul 

muncii.  29 de persoane cu dizabilităţi au participat la cursuri de formare profesională, dintre 

care 20 au fost plasate în cîmpul muncii.   Avocaţii parlamentarii susţin  măsurile întreprinse de 

Agenţie, în special,  angajarea celor 43 de specialişti care se vor axa pe prestarea serviciilor de 

ocupare a forţei de muncă pentru persoanele din grupurile social vulnerabile, inclusiv a celor cu  

dizabilităţi.             

 Totodată, avocaţii parlamentari îndeamnă autorităţile responsabile să depună în 

continuare  eforturi pentru promovarea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi. 

Integrarea deplină a acestora în societate va fi posibilă, inclusiv prin deschiderea unei pieţe a 

muncii pentru categoria vizată, asigurarea cu profesionişti care să le ghideze şi crearea unr locuri 

de muncă adaptate necesităţilor.  

           Sporirea gradului de integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi trebuie să 

constituie  o prioritate în politicile statului. Adaptarea rezonabilă trebuie să se facă ţinînd cont de 

nevoile persoanelor cu dizabilităţi şi de nevoile angajatorilor, astfel creîndu-se oportunităţi egale 

pe piaţa muncii. 

Avînd în vedere dispoziţiile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi cu 

referire la consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi în elaborarea şi implementarea 

legislaţiei şi politicilor naţionale, care vizează 

persoanele cu dizabilităţi, considerăm relevante 

sugestiile parvenite de la persoane cu  

dizabilităţi, organizaţiile care activează în 

domeniul protecţiei persoanelor cu  dizabilităţi, 

care se confruntă nemijlocit cu aceste 

probleme. 

 În acest context, liderii organizaţiilor 

neguvernamentale preocupate de protecţia 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi au criticat 

dur modificările
88

 operate în Regulamentul cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la 

importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare 

                                                           
87 Scrisoarea nr.1-45 din 25.01.2013 
88 Hotărîrea Guvernului nr.28 din 13.01.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de acordare 

 Avocatul parlamentar a fost sesizat de 

administraţia  întreprinderii specializate 

”Sadacus” S.A. (Asociaţia surzilor din 

Moldova) referitor la refuzul includerii 

acesteia în lista organizaţiilor beneficiare de 

scutiri la TVA conform  Hotărîrii 

Guvernului nr.929 din 08.10.2010 pe 

motivul nerespectării criteriilor stabilite în 

pct.4 alin.5 din Regulamentul respectiv.   
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procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, 

societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor. Deşi au la bază o intenţie bună,  potrivit liderilor 

organizaţiilor menţionate, modificările
89

 operate în Regulamentul menţionat vor conduce la 

înrăutăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi. Or, înăsprirea cerinţelor
90

 faţă de aceste 

întreprinderi pentru beneficiere de scutiri de TVA va conduce treptat la falimentarea acestora. 

Sugestiile şi propunerile la acest capitol ale liderilor organizaţiilor din domeniul protecţiei 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale avocaţilor parlamentari au fost prezentate Guvernului 

prin Rezoluţia Mesei Rotunde ”Realizarea dreptului la muncă pentru persoanele cu dizabilităţi în 

Republica Moldova”
91

.              

În contextul celor expuse, avocaţii parlamentari recomandă autorităţilor ca la elaborarea 

şi implementarea legislaţiei şi politicilor pentru aplicarea Convenţiei şi în alte procese de luare a 

deciziilor cu privire la problemele persoanelor cu dizabilităţi să fie implicate şi consultate 

persoanele cu  dizabilităţi.  

Acordarea unor facilităţi
92

 pentru întreprinderile specializate, în opinia avocaţilor 

parlamentari, constituie o măsură eficientă în scopul plasării pe piaţa muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi. Totodată, avocaţii parlamentari sunt de părerea că incluziunea persoanelor cu 

dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă nu va fi eficientă fără de extinderea facilităţilor 

guvernamentale şi  pentru întreprinderile obişnuite care angajează persoane cu nevoi speciale.   

Avocaţii parlamentari au fost sesizaţi atît de persoane care se confruntă cu probleme la 

asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice, cît şi de specialişti care activează în acest domeniu, cu 

referire la unele imperfecţiuni ale Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor 

categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 567 

din 26.07.2011.  

        Cele mai stringente probleme invocate odată cu aprobarea Regulamentului  nominalizat se 

referă la necesitatea achitării integrale a costului mijloacelor ajutătoare tehnice, inclusiv 

încălţăminte ortopedică, pentru copiii neîncadraţi în grad de invaliditate, precum şi modalitatea 

de achitare a cheltuielilor ce ţin de deplasarea beneficiarilor la Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR). 

 În particular, Regulamentul stabileşte categoriile de persoane care beneficiază de asigurare 

gratuită, reducere parţială la procurarea mijloacelor ajutătoare tehnice, inclusiv încălţăminte 

                                                                                                                                                                                           
a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de 

producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor.  
89 Hotărîrea Guvernului nr.28 din 13.01.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de acordare 

a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de 

producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor.  
90 Conform pct. 4 alin.5) Salariul mediu lunar achitat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin 2/3 din salariul mediu pe 

economie.   
91 www.ombudsman.md 
92 Art. 36  din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012 

http://www.ombudsman.md/
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ortopedică complicată, specială şi pe proteze. În conformitate cu prevederile pct.4 din 

Regulament, pot beneficia  gratuit de mijloace ajutătoare tehnice, inclusiv încălţăminte 

ortopedică, pe lîngă categoriile specificate, doar ”copiii invalizi pînă la vîrsta de 18 ani”
93

.  

Respectiv copiii care necesită încălţăminte ortopedică complicată, dar nu sunt încadraţi în grad 

de invaliditate nu pot beneficia de facilităţi 

la procurare.  

          Astfel, mulţi părinţi, din cauza 

posibilităţilor financiare reduse, refuză 

procurarea încălţămintei ortopedice speciale 

pentru reabilitarea şi stoparea maladiei în 

cazul copiilor neîncadraţi în grad de 

invaliditate. Specialiştii în domeniul 

ortopediei sînt îngrijoraţi de faptul că, din lipsa încălţămintei ortopedice corespunzătoare,  în 

perspectiva apropiată aceşti copii ar putea fi încadraţi în grad de invaliditate.  Or, potrivit 

specialiştilor în domeniu, ”neasigurarea la timp a copiilor cu maladii şi afecţiuni ale aparatului 

locomotor cu mijloace ajutătoare tehnice, inclusiv încălţăminte ortopedică timp de cîţiva ani va 

duce la agravarea dizabilităţilor locomotorii şi la majorarea contingentului de copii invalizi”. 

        Astfel, aceste reglementări, în opinia avocaţilor parlamentari, cît şi a medicilor, nu 

încurajează prevenirea apariţiei dizabilităţii, ci dimpotrivă, favorizează unele tipuri de 

dizabilităţii. Mai mult ca atît, aceste reforme nu corespund cerinţelor Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi cu referire la ”diagnosticarea timpurie şi intervenţia în caz 

de necesitate şi oferirea serviciilor cu scopul de a reduce la minimum şi a preveni apariţia 

dizabilităţilor, inclusiv în rîndul copiilor şi persoanelor în etate. 

 Reieşind din adresările parvenite la Centrul pentru Drepturile Omului, beneficiarii 

CREPOR-lui  întîmpină dificultăţi serioase atunci cînd  este necesar  să se prezinte pentru a 

efectua măsurile de ajustare şi ulterior pentru a primi mijloacele tehnice solicitate. Această 

situaţie este cauzată de faptul că nu este stabilit mecanismul cu privire la activitatea echipelor 

medico-tehnice, a direcţiilor/secţiilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei, precum şi 

modalitatea de achitare a cheltuielilor ce ţin de deplasarea beneficiarilor la CREPOR. 

                                                           
93 Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 567 din 26.07.2011,  

4. Mijloacele ajutătoare tehnice, inclusiv încălţămintea ortopedică complicată, specială şi pe proteze, se prescriu şi se eliberează:  

1)în mod gratuit – persoanelor cu dizabilităţi locomotorii (din rîndul invalizilor de gradele I, II şi III, indiferent de cauza 

invalidităţii; veteranilor muncii şi de război; pensionarilor pentru limită de vîrstă (cu excepţia încălţămintei speciale); copiilor 

invalizi pînă la vîrsta de 18 ani);  

 

  

 Potrivit informaţiei furnizate de CREPOR, 

preţul efectiv mediu al încălţămintei 

ortopedice pentru adulţi constituie 1575 lei, 

iar pentru copii - de la 1561 lei pînă la 1639 

lei. În perioada septembrie 2011 - iunie 2012  

în 611 cazuri a fost  refuzată procurarea 

încălţămintei speciale (copii). 
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 Deşi, la intervenţia avocatului parlamentar, cazul descris  a fost soluţionat, rămîne incertă 

situaţia în multe alte cazuri similare.  

Or, este necesar de ţinut cont de 

faptul că  beneficiarii serviciilor 

prestate de CREPOR sînt persoane 

cu dizabilităţi, iar  cuantumul 

prestaţiilor sociale acordate acestei 

categorii de persoane este mult prea 

mic, neacoperind cel puţin minimul 

de existenţă. În plus, trebuie de 

accentuat că în  unele cazuri beneficiarii necesită a fi însoţiţi de o persoană terţă. Din aceste 

considerente recomandăm efectuarea unei evaluări în vederea  stabilirii posibilităţii   achitării 

cheltuielilor ce ţin de deplasarea beneficiarilor la CREPOR. De asemenea se impune 

reglementarea modului de activitate a echipei medico-tehnice din cadrul CREPOR şi 

concretizarea modalităţii de intervenire a secţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a 

familiei.       

           Prestaţiile sociale acordate persoanelor încadrate în grad de invaliditate rămîn în 

continuare  extrem de mici,  în raport cu necesităţile  lor vitale. 

   

Categoriile de beneficiari 

numărul 

beneficiarilor 

(persoane) 

mărimea medie 

de prestaţie                                                                                                                                           

(lei) 

 pensii de invaliditate 133 645 779-91 

                  Alocaţii sociale de stat     

 pentru persoane vîrstnice 4027 102-95 

 pentru invalizi 5732 105-63 

 pentru invalizi din copilărie 26 743 290-48 

 pentru copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani 14753 297-35 

 în cazul pierderii întreţinătorului 3961 134-08 

                  Mărimea pensiei minime:      

  
  

 - de invaliditate de gr. I  - 499-80 

 - de invaliditate de gr. II  - 482-64 

 - de invaliditate de gr. III  - 339-85 

Sursa: Casa Naţională de Asigurări Sociale, la situaţia din 01 ianuarie 2013  

  

   

În adresarea la CpDOM cet.  E.M. din or. Ungheni, 

menţionează:  ”Sunt invalid de gradul I din copilărie, 

de 2 ori pe an trebuie să mă deplasez la Chişinău, la 

Centrul de Protezare pentru a comanda şi apoi la 

măsură. Aşa cum nu pot să mă urc în transportul public 

am nevoie de o unitate de transport să mă deplasez la 

Chişinău. La sfîrşitul lunii mai am primit chemare la 

Centrul de Protezare. M-am adresat la primărie, apoi m-

am adresat la asistentul social, care mi-a spus că nu 

poate face nimic pentru mine….” 
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Deşi Republica Moldova a recunoscut standardele internaţionale care  au devenit  parte 

componentă a cadrului legal naţional, a realizat reforme şi programe naţionale privind sănătatea 

mintală, persoanele cu dizabilităţi mintale se confruntă în continuare  cu  stigmatizarea, izolarea 

şi discriminarea bazată pe dizabilitate, care sînt adesea agravate de stereotipuri şi  prejudecăţi. În 

opinia avocaţilor parlamentari, statul nu a depus suficiente eforturi pentru a îmbunătăţi viaţa 

acestor persoane, dar şi de a ajusta legislaţia, politicile şi practicile  la cerinţele şi standardele 

internaţionale. Aceste concluzii au la bază informaţiile acumulate de Centrul pentru Drepturile 

Omului în cadrul vizitelor de monitorizare în spitalele de psihiatrie şi internatele 

psihoneurologice din ţară.  

Rezultatele monitorizării denotă existenţa mai multor probleme legate de realizarea 

deplină a drepturilor omului pentru aceste categorii de persoane:  progrese nesemnificative în 

aplicarea la nivel naţional a  Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

subdezvoltarea programelor de sprijin în comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi mintale. 

Analiza respectării drepturilor omului în instituţiile de sănătate mintală este reflectată în ”Studiu  

privind respectarea drepturilor omului în instituţiile de sănătate mintală din Republica 

Moldova”
94

. Avînd în vedere complexitatea studiului, precum şi multitudinea aspectelor ce 

urmează a fi abordate,  finalizarea acestuia, inclusiv cu recomandările avocaţilor parlamentari,  

va fi efectuată în anul următor.         

Totodată, avocaţii parlamentari reiterează necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu 

reglementările internaţionale pentru asigurarea dezinstituţionalizării, îndeamnă autorităţile 

publice de a depune eforturi semnificative în construirea unei societăţi  inclusive care să creeze 

premise pentru reabilitarea, integrarea şi participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa 

comunitară.  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
94 www.ombudsman.md / rapoarte/rapoarte tematice  
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Dreptul la un mediu înconjurător sănătos 
 

Recunoaşterea şi garantarea constituţională
95

 a dreptului la un mediu înconjurător sănătos 

amplifică obligaţiile autorităţilor publice de a proteja mediul, oferă instanţelor mijloace noi 

pentru repararea prejudiciilor ecologice şi sancţionarea atingerilor aduse mediului, permite o mai 

bună armonizare între diferitele niveluri de recunoaştere şi garantare a dreptului fundamental la 

mediu, realizînd o corelare necesară între legislaţia naţională, pe de o parte, şi reglementarea 

internaţională, pe de alta.  

Protecţia mediului a devenit o necesitate a societăţii contemporane, o oportunitate cu 

caracter universal. Preocupările privind păstrarea unui mediu sănătos vizează ameliorarea 

condiţiilor de viaţă ale omului, menţinerea  echilibrului ecologic, a ecosistemelor din care fiinţa 

umană face parte integrantă. Existenţa mediului ambiant sănătos reprezintă o condiţie a realizării 

drepturilor fundamentale ale omului: dreptului la sănătate fizică şi  morală şi dreptului  la viaţă. 

Aceasta implică păstrarea calităţii principalelor componente ale mediului – aerului,  apei, solului, 

florei şi faunei în condiţiile unei dezvoltări durabile.   

Acţiunea de protecţie a mediului se poate realiza pe deplin numai prin asocierea 

masurilor de ordin juridic si administrativ cu cele de ordin educaţional. Schimbarea mentalităţii 

oamenilor nu este deloc uşoara, dar fără o educaţie in acest sens orice acţiune de ocrotire a 

mediului este sortită eşecului. Este de menţionat că educaţia ecologică ocupă un loc  central în 

politicile statelor europene la care aspiră Republica Moldova. 

 Dezechilibrul ecologic existent la nivel global trezeşte îngrijorări şi motivează sporirea 

creşterii cererii de educaţie ecologică. Sănătatea planetei depinde de atitudinea fiecărui cetăţean 

faţă de ecosistemul cu care interacţionează. Prin urmare, educaţia ecologică trebuie să devină o 

preocupare permanentă a tuturor cadrelor didactice. 

 Regretabil, dar populaţia Republicii Moldovei preponderent are o abordare simplistă a 

problemei poluării mediului ambiant. Situaţia se datorează, nu în ultimă instanţă, faptului că în 

Moldova lipsesc strategiile educaţionale în domeniul ecologiei, predomină atitudinea de 

consumator, iar aceste triste realităţi pot avea consecinţe din cele mai grave pentru mediul 

înconjurător. De aceea, se impune o schimbare radicală a mentalităţii în societatea noastră, o 

mobilizare generală a tuturor cetăţenilor pentru asigurarea unui mediu  sănătos, începînd din 

vîrsta fragedă.  

Un prim şi foarte important pas în acest sens este educarea ecologică corectă a tinerii 

generaţii. De rînd cu diverse campanii sociale de anvergură, pe lîngă exemple personale şi de 

                                                           
95 Articolul 37,  Constituția Republicii Moldova, Dreptul la un mediu înconjurător sănătos  
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rezonanţă socială, de implicare şi atitudine, este necesară educarea sistematică a tinerilor în 

cadrul unor programe elaborate de specialişti pentru un obiect şcolar aparte - ecologia. 

În acest context, avocatul parlamentar a propus Ministerului Educaţiei introducerea 

disciplinei ”Ecologia” în curriculumul  şcolar.  

Susţinem ideea că atitudinea copilului faţă de natură se formează în baza cunoştinţelor 

teoretice pe care le posedă, cu convingerile, dar şi cu activitatea practică în raport cu mediul. 

Astfel, apare necesitatea constituirii şi dezvoltării unei culturi ecologice a omului contemporan, 

înţeleasă ca un ansamblu de informaţii capabile să determine convingeri şi atitudini constructive, 

responsabile, faţă de protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului ambiant.  

Această oportunitate absolută, de o rezonanţă socială deosebită, cu siguranţă trebuie să se 

înscrie în Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2012 – 2020, elaborată de 

Ministerul Educaţiei, care va constitui principalul document de politici în domeniul educaţiei. În 

acest context se impune stabilirea modernizării învăţământului prin ecologizare drept obiectiv 

general al acestei Strategii. Avocaţii parlamentari susţin propunerile Mişcării Ecologiste din 

Moldova care se rezumă la ecologizarea sistemului de învăţămînt de toate nivelurile şi a 

instituţiilor de stat. Cu siguranţă aceste propuneri sînt dictate de timp şi se înscriu în dreptul 

fundamental la un mediu înconjurător sănătos.    

De asemenea, avocaţii parlamentari consideră importantă dezvoltarea şi punerea în 

aplicare a unui mecanism de informare a publicului conform dispoziţiilor Convenţiei de la 

Aarhus
96

, care prevede că procedurile   prin  care  autoritatile  de  stat  furnizează  publicului 

informații  ecologice  sa fie clare si informația ecologică să fie uşor accesibilă. 

Dreptul la apă  

Apa este un factor important in echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o 

problemă  actuală cu consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei.  În acest context susţinem că 

asigurarea populaţiei cu apă calitativă  este vitală şi trebuie să constituie o prioritate naţională. 

Problema calităţii apei consumate de populaţie a fost menţionată în declaraţiile specialiştilor la 

Conferinţa Internaţională „Provocările din sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”
97

, a 

fost evidenţiată de forurile internaţionale.  

Mai cu seamă, Comitetul pentru drepturile economice, sociale şi culturale
98

 şi-a exprimat 

îngrijorarea că numai jumătate din populaţie are acces la apă potabilă şi sisteme de canalizare:   

(doar 26,7 procente în zonele rurale) şi că, în cazul surselor locale, apa este de o calitate din ce în 

                                                           
96 Convenţia din 25.06.98 privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul 

mediului.  Articolul  5.  Culegerea și difuzarea informației ecologice.    
97 Chișinău, 6 noiembrie 2012, Conferința s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Asistență Tehnică pentru punerea în aplicare a 

Programului de Susținere a Politicilor de Sector în Domeniul Apelor și finanțată de Uniunea Europeană.    
98 Geneva, 04-05 mai 2011, sesiunea a 46-a a Comitetului pentru drepturile  economice, sociale și culturale,  pct. 21     
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ce mai proastă, aşa cum este menţionat în raportul periodic (art.11).  Comitetul recomandă 

statului-parte să adopte urgent proiectul legii apei  şi să ia toate măsurile necesare pentru a 

asigura cu suficientă, sigură, acceptabilă, fizic accesibilă şi disponibilă apă pentru uz personal şi 

uz casnic, acordînd atenţie aparte celor mai dezavantajate şi marginalizate persoane  şi grupuri, 

inclusiv romi. Comitetul cere statului parte să includă în următorul raport periodic date 

dezagregate pentru fiecare regiune în parte cu privire la progresul înregistrat în această privinţă.   

Legea apelor
99

 a fost adoptată la 23.12.2011 şi va intra în vigoare la 26.10.2013. Prin 

urmare,  este necesară adoptarea actelor normative care ar pune în aplicare această lege.      Între 

timp, lipsa apei în localităţile rurale, nemaivorbind de calitatea acesteia, cu precădere în anul 

2012, care a fost un an secetos, a afectat considerabil sursele de apă
100

. 

Pe de altă parte, accesul redus la sistemele de alimentare cu apă potabilă şi  canalizare, 

drept  consecinţă, duce la poluarea apelor freatice şi subterane. Relevante în contextul situaţiei 

ecologice sînt cazurile mediatizate
101

  privitor la apa cu viermi livrată către populaţia din oraşul 

Nisporeni, precum şi despre poluarea mediului în satul Calfa, raionul Anenii Noi, urmare a 

activităţii unor ferme de păsări şi a amplasării unei gunoişti neautorizate.  La solicitarea 

avocatului parlamentar, Ministerul Mediului şi Centrul de Sănătate Publică Nisporeni au efectuat 

investigaţiile de rigoare, s-a dispus efectuarea auditului ecologic al activităţii agentului 

economic, care ar putea fi o sursă de poluare a mediului. Respectiv, au fost întreprinse măsuri de 

ameliorare a situaţiei ecologice în aceste localităţi, inclusiv de sancţionare a agentului economic.  

În ansamblu problema rămîne însă nesoluţionată. Avocaţii parlamentari cheamă autorităţile 

responsabile de mediu şi sănătatea publică să-şi consolideze eforturile în realizarea măsurilor 

rezonabile şi adecvate, capabile să protejeze viaţa şi sănătatea omului.  

 O altă problemă serioasă, în opinia noastră, ar fi discrepanţa  dintre  tarifele  stabilite  

pentru serviciile de apă şi canalizare în diferite localităţi, care actualmente se aprobă de 

autorităţile publice locale.  

Localitatea  Tariful aprobat pentru 

serviciile de aprovizionare cu 

apă potabilă,   lei/m3 

Tariful aprobat pentru 

serviciile de canalizare, 

lei/m3    

Decizia  

consumatori 

casnici 

 

agenţi 

economici 

consumatori 

casnici 

 

agenţi 

economici 

 

Chişinău 8,98  12,70 3,31  10,26 Nr. 8/11 din 15.09.2009 

Vulcăneşti  14,00 37,00 14,00 35,00 Nr.8 din 27.09.2011 

Cahul  6,00-12,00 27,97 3,00-4,00 6,00 Nr.5/3(41/3)din 31.03.2010 

Anenii Noi,  s. 

Maximovca   

14,65  37,00 3,00 7,00 Nr.06/9-2 din 06.12.2012 

                                                           
99 Legea nr. 272 din 23.12.2011, Monitorul Oficial nr.81/264 din 26.04.2012    
100 http://www.expresul.com/2012/10/29/drumul-apei-potabile-spre-comuna-manoilesti-lung-si-anevoios/ 
101 Prime.tv, Publika.md, 27.08.2012, www.ombudsman.md 

http://www.expresul.com/2012/10/29/drumul-apei-potabile-spre-comuna-manoilesti-lung-si-anevoios/
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Orhei  14,85 25,20 5,20 31,50 Nr.4.2.2 din 08.04.2011 

Comrat  12,50 37,00 12,50 37,00 Nr.18/2 din 29.12.2011 

Bălţi 11,08 23,64 3,90 17,01 Nr.6/48 din 27.10.2011 

 

 Prin urmare, tabloul general denotă tarife mai mari în teritoriu, faţă de oraşele mari, în 

timp ce datele statistice arată că veniturile disponibile (cîştigul salarial) sunt mai mici în teritoriu. 

Spre exemplu, în mun. Chişinău cîştigul salarial mediu a constituit 4172,8 lei faţă de 2775,4 lei 

în Anenii Noi. Astfel, accesul la acest serviciu în teritoriu este mai redus.  

Avocaţii parlamentari recomandă Guvernului evaluarea situaţiei la acest capitol în vederea 

găsirii unor soluţii astfel încît să se asigure o echitate socială a cetăţenilor. Eventual, ar fi 

oportună examinarea stabilirii tarifelor la serviciile de aprovizionare cu apă potabilă de către  o 

autoritate centrală. Este imperios necesar ca autorităţile să ia în calcul recomandările ONU cu 

referire la dreptul omului la apă: ”dreptul la apă dă tuturor posibilitatea de acces la apă 

suficientă, acceptabilă, sigură din punct de vedere calitativ, accesibilă fizic şi la preţuri 

suportabile pentru scopuri personale şi domestice”
102

.  „Preţuri suportabile” înseamnă că preţul  

la serviciile de apă şi sanitaţie trebuie să fie de un nivel care să nu compromită posibilitatea de 

plată a altor necesităţi esenţiale garantate, precum hrana, locuinţa şi  îngrijirea sănătăţii. 

Totodată, în condiţiile actuale de stabilire a tarifelor de către autorităţile publice locale, 

avocaţii parlamentari recomandă oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat să efectueze un 

control mai riguros a deciziilor locale respective, în sensul corespunderii ”Metodologiei 

determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de 

canalizare şi epurare a apelor uzate”, aprobate prin Hotărîrea Consiluiului de administraţie al 

ANRE nr.164 din 29.11.2004.   

Gestionarea deşeurilor 

                                                           
102 Comentariul General al ICESCR nr. 15 din 2002 

În baza unei petiţii parvenite la CpDOM, a fost sesizat 

Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat Căuşeni privind 

controlul legalităţii unei decizii  publice locale cu privire la 

aprobarea tarifelor la apă şi canalizare. Urmare a 

controlului efectuat, Oficiul Teritorial a notificat autoritatea 

publică locală de a abroga deciziile respective şi de a aproba 

noi tarife în conformitate cu metodologia  ANRE.     
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O sursă semnificativă de poluare a mediului o constituie deşeurile menajere. Gestionarea 

necorespunzătoare a deşeurilor rămîne în continuare o problemă acută. Un risc major pentru 

mediul înconjurător din Republica Moldova îl reprezintă depozitarea deşeurilor pe sol (metoda 

cea mai utilizată pentru eliminarea deşeurilor), deoarece, în rezultatul descompunerii, acestea 

devin periculoase, cauzînd prejudiciu prin infiltrarea toxinelor în sol şi emisii de gaze în 

atmosferă. Volumul deşeurilor menajere  se majorează an de an
103

, fapt ce implică măsuri 

urgente pentru remedierea situaţiei, prin elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor în 

domeniul gestionării deşeurilor menajere solide şi responsabilizarea sistemului instituţional al 

gestionării deşeurilor, bazat pe conlucrarea între organele administraţiei publice centrale şi 

locale.  Regretabil, dar depozitarea se efectuează în lipsa unor reglementări procedurale aprobate 

pentru selectarea, construirea (amenajarea) şi autorizarea terenurilor (locurilor) destinate 

eliminării deşeurilor, astfel creîndu-se gunoişti neautorizate. 

În prezent, potrivit Inspectoratului Ecologic de Stat, funcţionează 1867 de depozite 

menajere solide, dintre care doar 15 sunt construite şi amenajate conform proiectelor de execuţie 

avizate pozitiv de Expertiza Ecologică de Stat. 1009 sunt depozite conforme, construite în lipsa 

proiectelor de execuţie, iar 843 - depozite neconforme, care nu corespund cerinţelor sanitaro-

ecologice.      

Avocaţii  parlamentari reiterează 

necesitatea evaluării situaţiei ecologice din 

preajma locurilor de depozitare a deşeurilor şi 

determinarea gradului de pericol pentru  

populaţie. În acest scop recomandăm 

cooperarea extinsă şi eficientă a autorităţilor 

publice locale  şi centrale cu ONG-le şi 

partenerii de dezvoltare. De asemenea, 

considerăm imperios necesară dezvoltarea 

serviciilor de gestionare a deşeurilor, în special 

din mediul rural; eliminarea depozitelor 

neautorizate şi transferul de deşeuri autorizate 

din zonele de protecţie a bazinelor acvatice.    

    În acelaşi context, în cadrul unei conferinţe de presă, a întrevederilor cu factori de decizie 

din Republica Moldova şi Ucraina, precum şi în adresarea către  Preşedintele Republicii 

Moldova, avocatul parlamentar a abordat problema siguranţei ecologice a fluviului Nistru, 

                                                           
103 Volumul total de deșeuri menajere solide acumulate pe parcursul anului  2012 constituie 4 641, 95 mii m3  

Fiind îngrijorat de pericolul iminent 

asupra mediului şi, respectiv, asupra 

sănătăţii populaţiei în legătură cu modul 

de exploatare şi depozitare a deşeurilor de 

la periferia or. Cimişlia, avocatul 

parlamentar s-a autosesizat, solicitînd 

Ministerului Sănătăţii şi Mediului, 

preşedintelui  raionului Cimişlia 

dispunerea investigaţiilor de rigoare pe 

acest caz. Urmare a controlului efectuat de 

Ministerul Sănătăţii, starea sanitaro-

ecologică a teritoriului poligonului şi a 

celui adiacent a fost apreciată ca 

nesatisfăcătoare, cu prezentarea 

rezultatelor primăriei pentru elaborarea 

planului de măsuri.  
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situaţie ce ameninţă direct sănătatea şi viaţa populaţiei, ca urmare a supraîncărcării minei de 

potasiu din localitatea Kaluş, regiunea Ivano-Frankovsk, Ucraina
104

. Ombudsmanii susţin că 

protecţia şi dezvoltarea durabilă a bazinului rîului Nistru trebuie să constituie unul dintre 

domeniile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova şi Ucraina.   

 

 

 

 

 

  

 

    

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 www.ombudsman.md 
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Dreptul de proprietate privată şi protecţia acesteia 

 

Proprietatea a stat la baza dezvoltării sociale a omenirii. Deşi are, din punct de vedere 

terminologic, multiple înţelesuri, proprietatea desemnează chiar dreptul de proprietate. 

Fiind un drept în continuă evoluţie, acesta mereu îşi îmbogăţeşte conţinutul său prin 

apariţia şi reglementarea dreptului de proprietate intelectuală, prin dezvoltarea proprietăţii 

mobiliare şi imobiliare etc.  

În literatura juridică dreptul de proprietate este definit prin diferite forme, însă atributele 

de bază rămân a fi posesia, folosinţa şi dispoziţia. 

Constituţia Republicii Moldova prevede garantarea dreptului de proprietate privată de 

către stat şi stabileşte direct că nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate 

publică stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire
105

.  

Potrivit art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului la care 

Republica Moldova este parte, respectarea bunurilor oricărei persoane fizice sau juridice este 

garantată şi ”..nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît pentru o cauză de utilitate 

publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”.  

Potrivit Hotărârii Guvernului  nr.186 din 09.03.2009 „Cu privire la unele măsuri privind 

asigurarea activităţii Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti”, Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost  împuternicită să asigure prin 

intermediul întreprinderilor subordonate, realizarea prevederilor în cauză, precum şi efectuarea 

lucrărilor, elaborarea documentaţiei respective şi realizarea tranzacţiilor ce ţin de exproprierea 

bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrărilor 

de utilitate publică din extravilanul satului Giurgiuleşti, raionul Cahul. 

Întru realizarea Hotărârii nominalizate, statul a supus exproprierii pentru cauză de 

utilitate publică de interes naţional de construcţie a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti 41 

de terenuri – proprietate privată din comuna Giurgiuleşti, raionul Cahul, cu înaintarea 

propunerilor de expropriere în conformitate cu legislaţia
106

. 

Din cei 41 de proprietari ai loturilor de pămînt propuse pentru expropriere doar unul a 

acceptat condiţiile de expropriere, alţi 40 de proprietari nu au ajuns la un acord asupra 

                                                           
105 Art.46 din Constituţia Republicii Moldova 
106 Conform art.9 din Legea nr.488 din 08.07.99 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în cazul exproprierii de 

locuinţă sau teren, proprietarului i se propune în proprietate o altă locuinţă sau un alt teren, iar dacă costul locuinţei propuse sau a 

terenului propus este mai mic decât cel al locuinţei expropriate sau al terenului expropriat, expropriatorul va plăti diferenţa dintre 

costul locuinţei expropriate sau al terenului expropriate şi cel al locuinţei propuse sau al terenului propus.   
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exproprierii de utilitate publică, fapt pentru care au înaintat acţiune civilă în instanţa de 

judecată
107

. 

Totodată, petiţionarii au sesizat Instituţia avocaţilor parlamentari privind inechitatea 

condiţiilor de expropriere şi a stabilirii cuantumului despăgubirii, considerînd că astfel le sunt 

lezate drepturile constituţionale.  

Urmare a examinării circumstanţelor invocate,  avocatul parlamentar, în temeiul art.74 

CPC RM, a înaintat cerere instanţei de judecată în sensul depunerii concluziilor asupra pricinii în 

curs de examinare. În prezent cauzele civile se află în proces de examinare, reprezentanţii 

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru  solicitînd timp pentru examinarea raportului de evaluare a 

terenurilor în litigiu.  

Analizînd condiţiile legislative de expropriere, Instituţia avocaţilor parlamentari a ajuns la 

concluzia că valoarea despăgubirii de expropriere trebuie apreciată la momentul exproprierii 

efective. 

Indiferent cine stabileşte cuantumul despăgubirii, el trebuie stabilit la un moment foarte 

apropiat de acela al exproprierii efective, de preferinţă înaintea acestuia şi fără a se ţine seama de 

sporul de valoare pe care terenul l-a dobîndit tocmai ca urmare a lucrării de utilitate publică. 

Astfel, exproprierea pentru cauză de utilitate publică, pe de o parte, creează o plusvaloare pentru 

proprietar iar, pe de alta, îl privează de dreptul său de proprietate. Or, în aceste condiţii este 

firesc ca proprietarul (particularul) să obţină numai ceea ce a pierdut în favoarea 

expropriatorului, nu şi plusul pe care chiar acesta din urmă i l-a creat. 

Iar dacă administraţia este aceea care stabileşte iniţial cuantumul despăgubirii, în scopul 

descurajării unei practici în sensul stabilirii unei despăgubiri mult subevaluate pe cale 

administrativă, ar trebui o prevedere în sensul obligării administraţiei la plata dobînzii legale (sau 

chiar a unei alte dobînzi, stabilită la nivelul uneia bancare) pentru tot intervalul dintre plata 

despăgubirii iniţiale şi cea a despăgubirii finale, stabilite pe cale judiciară la adevărata valoare de 

piaţă a imobilului expropriat.  

Frecvent întînim cazuri cînd cele trei atribute de bază ale exercitării dreptului de 

proprietate - posesia, folosinţa şi dispoziţia, sunt expuse abuzurilor din partea autorităţilor.  

Un caz elocvent în acest sens este petiţia colectivă a unui grup de locuitori din raionul  

Briceni înregistrată la Instituţia avocaţilor parlamentari. Petiţionarii îşi exprimă indignarea în 

legătură cu autentificarea de către autoritatea publică locală a unei procuri, prin care 

coproprietarii bunurilor atribuite la privatizarea întreprinderii agricole al Asociaţiei «Drepcăuţi» 

au împuternicit pe cet. V.C., să efectueze în numele lor acţiunile necesare privitor la rezilierea 

contractelor de arendă a terenurilor agricole; să înregistreze bunurile ce se află în proprietate 

                                                           
107 Art. 13 din Legea nr488 din 08.07.99 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică  
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comună divizată pe cote părţi la autoritatea publică locală, Oficiul Cadastral Teritorial, 

Inspectoratul Fiscal de Stat şi Serviciul de Evidenţă şi Exploatare a Transportului. Documentul 

oferă lui V.C. de asemenea posibilitatea să semneze acorduri privind modul separării cotelor 

părţi în natură între diferite grupuri de coproprietari, privind modul de folosire a bunurilor cu 

încheierea şi semnarea contractelor de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile şi mobile primite 

în comun la privatizarea gospodăriei agricole; să încheie acorduri despre transmiterea litigiilor 

legate de folosirea sau separarea bunurilor spre soluţionarea instanţei de judecată sau arbitrilor 

aleşi; să reprezinte interesele în şedinţele de judecată sau arbitrale; să formuleze şi să semneze 

cereri ce ţin de litigiile apărute; să prezinte interesele la adunarea generală a coproprietarilor şi să 

efectueze consolidarea terenurilor agricole.   

În pofida faptului că procura sus indicată a fost autentificată de către secretarul primăriei, 

proprietarii bunurilor afirmă că nu ştiu despre conferirea unor împuterniciri cet.V.C., pentru a 

efectua acţiuni în privinţa cotelor agricole şi ale cotelor valorice ale lor, fapt adeverit şi de cotaşi.  

Circumstanţele stabilite în cadrul investigaţiei efectuate demonstrează că procedura de 

autentificare a procurii, precum şi normele materiale ce vizează atribuţiile persoanelor cu funcţii 

de răspundere în autentificarea procurilor din cadrul autorităţilor publice locale  au fost încălcate 

de către factorii de decizie ai primăriei, fapt care a atentat la dreptul de proprietate al persoanelor 

ce dispun de cote de teren echivalent şi cote valorice  şi a generat încălcarea prevederilor art.46 

din Constituţie şi art.316 din Codul Civil, care declară că dreptul la  proprietate privată  este 

garantată şi proprietatea este inviolabilă.  

Este necesar de menţionat că, potrivit lit.q, al.1, art.39 din Legea nr.436 din 28.12.2006 

«Cu privire la administraţia publică locală», una dintre atribuţiile secretarului primăriei este 

îndeplinirea actelor notariale conform Legii cu privire la notariat. Totodată, în corespundere cu 

lit.e, al.1, art.37 din Legea nr.1453 din 08.11.2002 «Cu privire la notariat», persoanele cu funcţie 

de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale îndeplinesc atribuţii de 

autentificare a procurilor pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti 

repartizate acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare, fondurilor de 

investiţii pentru privatizare în proces de lichidare, pentru primirea sumelor indexate la depunerile 

băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, precum şi pentru dreptul de înregistrare, 

transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din 

bunurile întreprinderilor agricole.  

Astfel, din conţinutul procurii autentificate rezultă că,  pe lîngă totalitatea de 

împuterniciri acordate reprezentantului, s-a statuat şi dreptul de a rezilia contractele de arendă, 

fapt ce face posibil de a concluziona că s-a derogat competenţa materială din considerente că 

art.37 din Legea «Cu privire la notariat» exhaustiv stabileşte categoriile de acte notariale, precum 
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şi tipul procurilor care pot să fie autentificate de către autoritatea publică locală, exceptînd de la 

acestea autentificarea procurilor de administrare a cotelor de teren agricol.    

Alineatul 3 al art.252 CCRM invocă că procurile autentificate conform legii de 

autorităţile administraţiei publice locale sînt echivalate cu procurile autentificate notarial, iar, 

conform p.1 din Regulamentul „Cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi 

completare a registrelor notariale”, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.95 din 

28.02.2008, prevederile regulamentului în cauză sunt obligatorii şi pentru persoanele  care sunt  

abilitate să îndeplinească acte notariale, adică şi pentru cele cu funcţii de răspundere ale 

autorităţilor publice locale.  În cazul menţionat, autoritatea publică locală a ignorat dispoziţia p.5 

din Regulament care stipulează că actele notariale se semnează de către părţi sau reprezentanţii 

acestora, în prezenţa notarului şi, după caz, în prezenţa celor chemaţi a încuviinţa încheierea 

actelor pe care părţile le întocmesc, precum şi a martorilor, dacă legea stabileşte prezenţa lor. Iar 

conform p.14, în cazul autentificării actelor juridice de dispoziţie asupra bunurilor imobile (cu 

excepţia testamentului), notarul verifică situaţia proprietăţii şi sarcinile bunului în baza 

documentelor prezentate. În acest scop, solicitantul actului notarial va prezenta actele de 

proprietate, extrasul din registrul bunurilor imobile, certificatul privind existenţa sau absenţa 

restanţelor la impozitul pe bunurile imobile şi alte acte necesare pentru valabilitatea actului 

notarial întocmit, care se anexează la actul păstrat în arhiva notarului, în original sau în copii, 

după caz. 

Petiţionarii au indicat în solicitare, că nu sunt de acord cu procura întocmită şi cer 

anularea acesteia. 

Avînd în vedere prevederile al.2 al art.252 Cod civil, prin care persoana care a eliberat 

procura este în drept de a o anula în orice moment şi considerînd circumstanţele invocate ca 

unele care derogă de la prevederile legale privind dreptul de proprietate, avocatul parlamentar, în 

temeiul art.27 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari, a înaintat aviz administraţiei publice 

locale în vederea anulării procurii autentificate.  Acesta însă nu a fost soluţionată, ceea ce a 

determinat înaintarea de către Instituţia avocaţilor parlamentari a unei acţiuni în instanţa de 

judecată care în prezent se află în proces de examinare.  

Cazul dat ne face să concluzionăm că abilitarea cu autentificarea procurilor în care 

obiectul autentificat este un bun imobil sau funciar a unor altor persoane în afară de notari poate 

conduce la abuzuri, care reduce din rolul protector al cerinţei formei autentice impusă de lege 

unor asemenea tipuri de procuri. Ar putea fi inventate destule pretexte pentru ca persoanele 

chemate să autentifice procurile să poată abuza de poziţia lor, profitînd de prerogativele pe care 

le acordă legea. În opinia noastră,  mult mai sigură în acest sens ar fi autentificarea procurilor 
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nominalizate de către notari, cu atît mai mult ca legea
108

 le permite îndeplinirea actelor notariale 

în afara biroului şi în afara orelor de program.   

Lezarea dreptului de proprietate a fost indicat în petiţiile locuitorilor din s.Sverdiac, 

comuna Recea, r-ul Rîşcani adresate CpDOM.  Petiţionarii invocă acţiunile ilegale ale 

administratorului GAS „Fîntîna Recea”,  în special în partea ce ţine de dispunerea ilegală de 

către ultimul a cotelor-părţi valorice ale acestora, care se află în folosinţă temporară la 

întreprinderea sus indicată.  

Dreptul de proprietate privată asupra cotelor-părţi valorice ale petiţionarilor este adeverit 

pe deplin prin certificatele de proprietate privată, în care se confirmă dreptul de proprietate 

privată ale acestora asupra cotelor-părţi valorice şi prin certificatele de moştenitori testamentari.  

În cadrul controlului efectuat s-a constatat că nu există o tranzacţie încheiată între GAS 

„Fîntîna Recea” şi proprietarii cotelor valorice, prin care ar fi oficializată folosinţa temporară ale 

bunurilor nominalizate. În pofida acestui fapt, GAS „Fîntîna Recea” dispune de bunurile 

proprietate privată a petiţionarilor. Mai mult, administraţia întreprinderii nu achită proprietarilor 

nicio plată pentru utilizarea acestor bunuri. 

  Astfel, pe 07.11.2012 la judecătoria r-lui Răşcani a fost înaintată o cerere de chemare 

în judecată, solicitîndu-se respectarea prevederilor dispoziţiei al.1 art.46 din Constituţia 

Republicii Moldova, care declară că dreptul de  proprietate  privată  este garantat. Respectiv,  a 

fost  solicitată obligarea GAS „Fîntîna Recea” de a restitui petiţionarilor  cota valorică ce le 

aparţine cu drept de proprietate conform documentelor ce confirmă acest fapt. 

  Lipsa contractelor cu privire la arenda funciară sau încheierea acestora cu încălcarea 

normelor legale este frecvent obiectul adresărilor cetăţilor la CpDOM. Analiza respectării 

dreptului de proprietate efectuată de Instituţia ombudsmanului, în special a procesului dării în 

arendă al pămîntului de către proprietarii cotelor valorice arendaşilor, a permis să fie evidenţiate 

problemele strigente cu care se confruntă actorii implicaţi în acest proces.  

  Obligativitatea încheierii contractelor de arendă,  forma corectă şi adecvată (clauze ce 

nu contravin legislaţiei etc.) a acestora sunt printre principalele condiţii care asigură exercitarea 

obiectelor relaţiilor de arendă, a drepturilor şi obligaţiunilor arendatorului şi arendaşului. 

Neincluderea în contractul de arendă a unei clauze esenţiale sau nerespectarea formei scrise a 

contractului atrage nulitatea acestuia
109

, or doar acordul cu bună voinţă al părţilor contractuale 

oferă putere juridică acestuia.   

 Totuşi aceste cerinţe nu întotdeauna sunt respectate, creînd condiţii favorabile pentru 

comiterea unor abuzuri din partea arendatorilor. Or, adeseori arendaşii nu deţin informaţii 

                                                           
108 Art.38 din Legea cu privire la notariat nr.1453 din 08.11.2002 
109 Art.6 alin.6 din Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003 
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juridice suficiente sau nu solicită asistenţă juridică la încheierea contractelor de acest gen. Astfel, 

Instituţia avocaţilor parlamentari a înregistrat cazuri cînd clauzele juridice contractuale, lipsa şi 

superficialitatea acestora (ex. diminuarea cuantumurilor pentru arenda terenurilor, schimbarea 

condiţiilor de plată a arendei etc.), au dus la prejudicierea arendatorilor.   

 În condiţiile în care contractul de arendă al terenurilor şi al altor bunuri agricole încheiat pe 

un termen de pînă la 3 ani inclusiv se înscrie în 

registrul contractelor de arendă ţinut de primăria 

localităţii în a cărei rază teritorială se află 

terenurile şi alte bunuri agricole arendate
110

, 

observăm că autoritatea publică locală exercită 

doar  rolul de registrator al contractelor de 

arendă, fapt care permite ”legalizarea” 

abuzurilor contractuale şi care ulterior face ca 

părţile implicate să se adreseze instanţelor 

judiciare în vederea revendicării drepturilor lor.  

 De asemenea este necesar de indicat că 

contractele de arendă sunt încheiate pe un 

termen îndelungat, însă pe parcurs acestea nu 

suferă  schimbări, chiar dacă la moment au loc anumite procese inflaţioniste. Astfel plata pentru 

arenda terenurilor rămîne a fi cea iniţială. Mai mult, indicînd suma plăţii pentru arendă în 

procente de la roadă, arendatorul nu specifică condiţiile de verificare a randamentului acesteia, 

ceea ce duce la tăinuirea pe viitor a mărimii recoltei.  

 Analiza situaţiilor descrise anterior impune concluzia că, pentru îmbunătăţirea procesului 

de arendare a terenurilor agricole şi a condiţiilor acestuia, este necesară crearea unui mecanism 

legal care ar permite aplicarea corectă şi adecvată a prevederilor Legii cu privire la arenda în 

agricultură. În special se impun reglementări clare în partea ce ţine de încheierea contractului de 

arendă, precum şi crearea sau împuternicirea unui organ  cu atribuţii de control a clauzelor 

esenţiale juridice contractuale, ceea ce ar permite prevenirea şi excluderea abuzurilor actorilor 

implicaţi şi  eventuale adresări în instanţele judecătoreşti.      

 Atenţia cuvenită trebuie acordată şi problemei pămînturilor necultivate. În acest sens se 

invocă imposibilitatea de lucrare a terenurilor funciare, din cauza lipsei forţei de muncă, 

migraţiei, îmbătrînirii şi urbanizării populaţiei. Un alt motiv ar fi instabilitatea economică, 

costurile mari pentru lucrările agricole,  lipsa sau tehnica agricolă uzată.  

                                                           
110 Art.11 din Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003 

 Cet. M.R., locuitor al or. Comrat, din 

anul 2006 încearcă să-şi primească plata 

pentru pămîntul dat în arendă (conform 

contractului) pe termen de 25 de ani SRL 

”DOLU BASAC”, acţionînd 

întreprinderea în instanţa de judecată.   

Au fost emise două titluri executorii 

privind recuperarea sumei de 29010 lei, 

care nu au fost posibil de executat, din 

lipsa veniturilor sau proprietăţii oficiale a 

arendatorului. Totodată,  întreprinderea 

dată a fost lichidată, iar arendaşul între 

timp a înregistrat alte două întreprinderi 

agricole  pe care le gestionează. 
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 Împrejurările menţionate  impun proprietarii de terenuri să accepte condiţiile contractuale 

ale arendatorilor adeseori nefavorabile. Această impunitate a fost ”acceptată” de proprietarii de 

pămînt şi din cauza sancţiunilor aplicate de stat pentru neîndeplinirea obligaţiei de a aduce 

terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform destinaţiei
111

 şi pentru necultivarea 

terenurilor
112

, totodată fiind incluse suplimentar obligaţiuni pentru deţinătorii de terenuri 

agricole
113

. În opinia avocaţilor parlamentari, această condiţionare nu poate fi obiectivă, din 

moment ce statul nu asigură o politică funciară dezvoltată şi condiţii economice rentabile pentru 

gestionarea terenurilor agricole, mizînd doar pe impozitarea şi sancţionarea proprietarilor de 

terenuri.       

 În condiţiile de  dezvoltare a pieţei imobiliare, în mun. Chişinău a apărut un nou 

fenomen – construirea mansardelor. În schimbul unor lucrări de izolare termică a blocurilor, de 

restaurare a scărilor sau a reţelelor, este permisă mansardarea blocurilor de locuit.  

Din punct de vedere financiar, afacerea este rentabilă.  Renovările parţiale ale blocurilor 

nu implică un efort financiar din partea actualilor proprietari de locuinţe. În acelaşi timp, 

preţurile la apartamentele de la mansardă sunt accesibile pentru acei care doresc să-şi cumpere  

apartamente, dar sunt limitaţi în posibilităţi financiare.   

La prima vedere mansardarea blocurile oferă soluţii pentru mai multe probleme. Există 

însă o altă parte a lucrurilor. Calitatea lucrărilor efectuate la mansardarea blocurilor lasă de dorit, 

mari îngrijorări trezind şi siguranţa edificiilor renovate.  Mulţi proprietari de apartamente sunt 

nemulţumiţi de rezultatul mansardării blocurilor. 

Fiind un subiect de o importanţă majoră, care se încadrează în prevederile art. 47 al.1 din 

Constituţia Republicii Moldova – asigurarea populaţiei cu spaţiu locativ, problema mansardării 

blocurilor a intrat în vizorul avocaţilor parlamentari.  Ombudsmanii au apreciat latura pozitivă a  

mansardării blocurilor, aceasta oferind populaţiei condiţii optime pentru procurarea spaţiilor 

locative la preţ rezonabil. Totodată avocaţii parlamentari atenţionează că  noţiunea de ” asigurare 

a populaţiei cu spaţiu locativ”  nu ar trebui să se rezume la acordarea acestui spaţiu cu titlu 

gratuit.    

Pe parcursul anului 2012,  Instituţia avocaţilor parlamentari  a fost sesizată de mai multe 

ori de către locatarii blocurilor din mun. Chişinău, care au fost expuse acestor construcţii 

”profitabile de risc”. Petiţionarii s-au plîns că frecvent aceste construcţii nu sunt coordonate cu 

toţi locatarii blocului locativ, consimţămîntul pentru construcţie fiind luat numai de la locatarii 

ultimului nivel al clădirii. Totodată, firmele care efectuează mansardarea nu realizează în măsura 

                                                           
111 Art.117 Cod Contravenţional RM 
112 Art.118 Cod ContravenţionalRM 
113 Art.29 Cod Funciar al RM 



79 
 

cuvenită lucrările de  consolidare a blocului locativ şi de amenajare a teritoriului, iar reţelele de 

utilităţi nu sunt adaptate pentru funcţionare în condiţiile unui număr mai mare de consumatori.  

Analizînd pct.II din Decizia Primăriei mun. Chişinău nr.16/5 din 02.08.2001 ”Cu privire 

la aprobarea concepţiei construcţiei mansardelor la casele de locuit din mun. Chişinău”, prin care 

pentru construirea mansardelor este necesar doar acordul locatarilor de la ultimul etaj, s-a ajuns 

la concluzia că aceasta contravine principiului de acord, precum şi prevederilor  art.5 din Legea 

condominiului în fondul locativ nr.913 din 30.03.2000. Aceasta statuează că ”proprietatea 

comună în condominiu include toate părţile aliate în folosinţă comună”
114

. Totodată, art.9 alin.2 

din Constituţia Republicii Moldova prevede că proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul 

drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului.  

 În aceste condiţii, Instituţia avocaţilor parlamentari a solicitat autorităţii publice locale ca 

proprietatea publică (acoperişul blocului locativ) unde se dispune construcţia mansardelor să nu 

fie atribuită în acest scop fără de acordul tuturor locatarilor blocului şi nu doar al celor de la 

ultimul nivel. De asemenea a fost solicitată modificarea şi îmbunătăţirea actului administrativ 

care să asigure pe deplin respectarea drepturilor omului la acest compartiment.  

În răspunsul expediat, autoritatea publică locală a asigurat  Instituţia Ombudsmanului că a 

iniţiat elaborarea şi adoptarea unui nou regulament.   

 

Recomandările avocaţilor parlamentari 

 

Îmbunătăţirea cadrului legislativ cu privire la condominiul fondului locativ în vederea 

împuternicirii unui organ sau a unei comisii independente cu competenţă de control a realizării 

corecte şi adecvate de către actorii implicaţi a clauzelor contractuale ce ţin de desfăşurarea 

procesului de mansardare a blocurilor locative.  

 

Modificarea şi îmbunătăţirea cadrului normativ care să asigure pe deplin respectarea 

drepturilor omului în contextul realizării principiului de acord în procesul de mansardare a 

blocurilor locative.   

 

 Îmbunătăţirea procesului de arendare a terenurilor agricole şi a condiţiilor acestuia prin 

crearea unui mecanism legal care ar pune în aplicare corectă şi adecvată prevederile Legii cu 

privire la arenda în agricultură, în special în partea ce ţine de încheierea contractului de arendă; 

  

Revizuirea şi îmbunătăţirea legislaţiei civile şi funciare, în contextul creării condiţiilor rentabile 

proprietarilor de terenuri agricole în vederea gestionării fiabile a pămînturilor-proprietate privată.    

 

 

                                                           
114 În contextul  ilegalităţii deciziei Primăriei nr.16/5 din 02.08.2001, la data de 15 decembrie 2011de către Curtea de Apel 

Chişinău a fost admisă acţiunea pe cauza civilă înaintată de Procuratura mun. Chişinău în interesele locatarilor invalizi şi 

pensionarilor din str. Pietrarilor 14/2 şi 14/4, mun. Chişinău către Primăria mun. Chişinău şi Consiliul mun. Chişinău  privind 

contestarea actului administrativ şi s-a dispus anularea deciziei cu obligarea Consiliului mun. Chişinău de a introduce în textul 

acesteia ”acordul tuturor locatarilor blocului locativ”  
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Respectarea drepturilor omului în stînga Nistrului 

  

O problemă nesoluţionată de-a lungul anilor rămîne a fi imposibilitatea avocaţilor 

parlamentari de a interveni întru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor care locuiesc în 

stînga Nistrului. Această situaţie a determinat avocații parlamentari să propună, în anul 2004, 

organismelor internaţionale susţinere în vederea organizării în raioanele din zona conflictului a 

unor reprezentanţe ale Centrului pentru Drepturile Omului  din Moldova, pentru favorizarea 

efectivă a monitorizării obiective şi imparţiale a situaţiei la capitolul drepturile omului  şi  

încurajarea  populaţiei din aceste localităţi să-şi apere drepturile și interesele legitime. 

 Cu mari dificultăți doar la 17 octombrie 2012 Centrul pentru Drepturile Omului a reușit 

să deschidă o reprezentanță în or.Varnița. 

 

Libertatea  individuală și siguranța persoanei, integritatea fizică și psihică  

Autorităţile constituţionale și organismele internaţionale, alţi oficiali nu au acces liber în 

instituţiile de detenţie din regiunea transnistreană  decît cu permisiunea administraţiei de la 

Tiraspol. Activitatea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii nu se extinde asupra 

locurilor de detenție din regiune, acestea fiind în afara oricărui control extern, inclusiv din partea 

structurilor internaționale. În aceste circumstanțe, în regiune lipsește un mecanism legal şi 

eficient de apărare şi protejare a persoanelor din acest teritoriu.  

Deși legislația națională obligă organele de drept să inițieze urmărirea penală pentru orice 

alegații despre acte de tortură, autoritățile invocă lipsa  controlului de facto asupra spațiului din 

estul țării,  își declină responsabilitățile și nu depun eforturi pentru apărarea drepturilor 

fundamentale ale omului. Acest argument nu este admisibil în contextul obligațiilor pozitive ale 

statului. În consecință, Guvernul ar putea fi condamnat pentru violarea gravă a prevederilor 

art.art.1,2,3,5,13 CEDO.  

 Pe de altă parte, redeschiderea negocierilor cu partenerii de dialog din stînga Nistrului ar 

putea însemna un succes temporar pe calea realizării și instituirii precondițiilor de protecție a 

drepturilor omului. 

 Potrivit informațiilor furnizate de Asociaţia Promo-Lex
115

, ”lipsirea de libertate a 

persoanelor este efectuată de către structuri care şi-au asumat atribuţii ale organelor de drept şi 

justiţie. De altfel, nu există nici o posibilitate reală şi eficientă de a influenţa „deciziile” 

administraţiei transnistrene şi ale structurilor lor ilegale. În acelaşi timp, aceste „decizii” produc 

                                                           
115Asociaţia Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, axată pe promovarea valorilor 

democratice şi a standardelor internaţional recunoscute în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în 

regiunea transnistreană. 
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efecte în estul Republicii Moldova, persoanele fiind condamnate, torturate şi deţinute în condiţii 

inumane şi degradante. În prezent nu există vreun mecanism naţional de reabilitare a victimelor 

regimului de la Tiraspol”. 

Pe teritoriul mun. Bender sunt situate 2 instituții penitenciare subordonate 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Republicii Moldova. Pe parcursul anilor, autoritățile 

or. Bender împiedică activitatea normală a acestor penitenciare, deconectîndu-le de la sistemul 

de apeduct și canalizare, de la rețeaua de termoficare a municipiului. Din acest motiv este dificilă 

aprovizionarea penitenciarelor cu minimul necesar pentru existență. Din cauza deconectării de la 

rețelele electrice nu este posibilă asigurarea cu energie electrică neîntreruptă a penitenciarelor. 

Avocații parlamentari și  membrii Consiliului consultativ  au acces neîngrădit în aceste instituții 

și efectuează periodic vizite preventive, rezultatele cărora sunt aduse la cunoștința autorităților. 

 În urma vizitelor întreprinse, avocaţii parlamentari au condamnat public acţiunile părţii 

transnistrene în ceea ce privește gradul de respectare a dreptului la libertate individuală şi 

siguranţa persoanei. Totodată, în adresa administrației penitenciarelor nr.8 și nr.12 și conducerii 

Comisariatului de poliție din mun. Bender au fost înaintate recomandări pentru crearea, în limita 

posibilităților, a condițiilor de detenție potrivite standardelor naționale și internaționale. 

Garantarea dreptului la integritatea fizică şi psihică reprezintă unul dintre domeniile 

prioritare care solicită o abordare calitativ nouă. Experienţa din dreapta Nistrului privitor la 

implementarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, implicarea activă în această 

activitate a societăţii civile ar spori simţitor garanţiile împotriva eventualelor abuzuri din partea 

reprezentanţilor puterii. În acest context, avocații parlamentari și-au propus extinderea 

activităților Mecanismului Național de Prevenire a Torturii în zona de est a țării. 

 

Libertatea circulaţiei 

Problemele legate de libertatea de circulație în regiunea transnistreană au continuat să fie 

înregistrate şi în 2012. În afară de reluarea parţială a transportului feroviar de mărfuri, alte 

progrese nu au fost atestate. 

 Delegaţiile oficiale care doresc să se deplaseze în raioanele din stînga Nistrului sunt 

obligate să anunţe în prealabil autorităţile transnistrene pentru obţinerea autorizaţiei. Nu s-a ajuns 

la un numitor comun cu privire la regimul juridic al automobilelor înmatriculate în regiunea de 

est. O problemă gravă ce ține de asigurarea dreptului la libertatea de circulație în regiunea 

transnistreană a Republicii Moldova rămîne a fi amplasarea în mod arbitrar a posturilor ilegale 

de control de către reprezentanții administrației de la Tiraspol în localitățile din zona de 

securitate. Drept consecință se limitează accesul țăranilor la terenurile agricole pe care aceștia le 

dețin în proprietate sau posesie, se rețin persoane sub pretextul ”trecerii ilegale a frontierei”. 
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 Se înregistrează adresări de la persoane domiciliate în raioanele de est, cărora li se 

restricționează circulația pe teritoriul din stînga Nistrului cu autovehiculele înmatriculate în 

Republica Moldova. Pentru a putea circula liber pe acest teritoriu, posesorii  vehiculelor  sunt 

nevoiți să achite  o taxă de 0,18%  din prețul automobilului, valabilă 60 de zile. La expirarea 

termenului de 60 de zile, este necesară  îndeplinirea ”declarației vamale”. Pentru nerespectarea 

termenului de ședere pe teritoriu, indicată în declarație, se aplică  o amendă de la 50 pînă la 

100% din prețul mașinii,  cu sau fără confiscarea acesteia. Taxa pentru evaluarea prețului 

autovehiculului trebuie să fie achitată de posesorul acestuia.  

 

Dreptul la învățătură 

Limitarea respectării drepturilor omului şi a proceselor democratice, bazate pe egalitate, 

valorile umane şi diversitatea culturală, economică şi politică se reflectă în sistemul educaţional.  

În regiunea transnistreană funcționează propriul sistem educațional, diferit de 

curriculumul național. Au fost adoptate legi care interzic  și prevăd sancțiuni pentru utilizarea 

alfabetului latin
116

.  

În anul 2003 s-a constatat o agravare serioasă a situaţiei, determinată de acţiunile şi 

declaraţiile administraţiei de la Tiraspol în legătură cu şcolile care studiază conform programelor 

şi manualelor aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.  

În scopul soluţionării problemelor cu care se confruntă şcolile moldoveneşti, doar pe 

parcursul anilor 2002-2003 au avut loc 15 întrevederi la nivelul experţilor în problemele 

învăţămîntului din partea Republicii Moldova şi a Transnistriei cu participarea Misiunii OSCE în 

Moldova. În pofida faptului că partea transnistreană s-a angajat, în conformitate cu protocoalele 

semnate, să creeze condiţiile necesare pentru funcţionarea în condiţii normale a şcolilor 

menţionate, ele nu au fost create. Mai mult ca atît, s-au întreprins acţiuni pentru lichidarea lor, 

fapt ce a condus la încălcarea în mod flagrant a dreptului copiilor la învăţătură, dreptului 

părinţilor de a alege limba de instruire a copiilor lor, precum şi a dreptului copiilor de a învăţa în 

limba maternă. 

În toamna anului 2004 autorităţile separatiste de la Tiraspol, prin utilizarea forţei, au 

întreprins acțiuni de închidere a liceelor cu instruire în limba moldovenească în baza grafiei 

latine. Victimele au apelat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la 19 octombrie 2012, 

Marea Cameră a recunoscut violarea dreptului la educație a celor 170 de reclamanți  de către 

Federația Rusă în cauza Catan și alții c.Moldova și Rusia. Cauza a fost iniţiată şi împotriva 

Moldovei, pe teritoriul căreia se situează regiunea, şi Rusiei, care a jucat un rol critic la formarea 

şi menţinerea administraţiei separatiste în regiune. Curtea a adjudecat despăgubiri în valoare de 

                                                           
116 ”Legea RMN cu privire la limbi” din 08.09.1992  



83 
 

1020000 euro pentru încălcarea dreptului la educaţie faţă de etnicii moldoveni – elevi, părinţi şi 

profesori.  

Autoritățile moldovenești au susținut permanent dorința de continuare a studiilor sau 

integrare profesională în cîmpul muncii în Republica Moldova a absolvenților din stînga 

Nistrului. Totodată, actele de studii eliberate de instituțiile de învățămînt din regiunea 

transnistreană nu pot fi recunoscute pe plan internațional. Din acest motiv, în cazul în care 

deținătorii acestora decid să plece peste hotarele țării la studii sau pentru angajare în cîmpul 

muncii, respectivele documente sunt înlocuite de către Ministerul Educației. Prin ordinul 

Ministerului Educației nr. 869 din 05.11.2012, a fost simplificată modalitatea de perfectare a 

actelor de studii eliberate de către instituțiile de învățămînt din raioanele de est ale Republicii 

Moldova și or. Bender. 

O problemă care persistă de mai mulţi ani este cea a echivalării inechitabile a notelor din 

actele de studii în cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, valabil și în regiunea 

transnistreană. Instituţiile de învăţămînt din teritoriu apreciază cunoştinţele elevilor după un 

sistem de 5 puncte, iar cele aflate sub jurisdicţia autorităţilor Moldovei – după unul de 10 puncte. 

Astfel, notele absolvenţilor transnistreni, de orice nivel, care decid să-şi continue studiile în 

instituţiile din ţară, sunt echivalate conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educației 

(maxim 9,5 puncte pentru nota 5). Prin ordinul ME nr. 475 din 07.06.2012 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență (ciclul I) în 

instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova. Regretabil, dar și în acest document 

este păstrat același sistem de echivalare în sistemul de zece puncte: notele de “3”, “4” şi “5” se 

echivalează, respectiv, cu “5,5”, “7,5”şi “9,5”;  

 

Dreptul la ocrotirea sănătăţii 

Instabilitatea economică şi politică din regiunea transnistreană a Republicii Moldova şi 

izolarea acestei regiuni afectează negativ situaţia demografică şi starea sănătăţii populaţiei din  

regiune.   

Din momentul declarării autoproclamatei republici nistrene, autorităţile publice centrale 

din Republica Moldova nu au mai avut acces la indicatori statistici şi date epidemiologice, fapt 

ce a condus la izolarea şi divizarea sistemelor de sănătate. 

Cauza principală de creştere continuă a mortalităţii populaţiei din regiunea transnistreană, 

la fel ca şi în Republica Moldova, o reprezintă maladiile cardiovasculare şi afecţiunile 

oncologice. Printre factorii agravanţi care contribuie la această situaţie este şi distanţa relativ 

mare (90 km) dintre Tiraspol şi Chişinău, fapt care limitează accesul fizic al cetăţenilor din 

stînga Nistrului la servicii medicale de nivel terţiar. 
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Combaterea HIV/SIDA şi a tuberculozei în regiunea transnistreană prin utilizarea 

modelelor acceptate de către Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova în baza standardelor 

internaţionale se confruntă cu bariere şi dezavantaje semnificative, care se manifestă în mod 

special prin accesul limitat la tratament, la spitalizarea pacienţilor din regiunea transnistreană şi 

la prestarea serviciilor de ambulatoriu la Chişinău. Unul dintre factorii principali care determină 

aceste probleme este: lipsa cetăţeniei Republicii Moldova, fapt care induce restricţii legale pentru 

a beneficia de tot spectrul de servicii, inclusiv  împotriva HIV/SIDA şi tuberculozei în mod 

gratuit, de care se bucură cetăţenii Republicii Moldova (spitalizare fără a plăti ziua-pat ocupată, 

testele de laborator etc.). 

Au fost sesizate probleme ce țin de acordarea asistenței medicale în baza poliței de 

asigurare obligatorie de asistență medicală.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 24.04.2010, a fost instituit un mecanism de 

examinare a adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga 

Nistrului şi localităţile limitrofe frontierei administrative, în vederea obţinerii poliţelor de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Cu toate acestea, persoanele pentru care calitatea de 

asigurat o are Guvernul  și persoanele care își procură polițele de asigurare, nu pot beneficia de 

tot spectrul de servicii medicale incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență 

medicală. Aceasta pentru că instituțiile medicale din regiunea transnistreană refuză să elibereze 

pacienților îndreptări în instituțiile medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de 

asistență medicală. 

 

Dreptul la proprietate 

În 2012 au rămas fără atenţie alte 2 categorii de probleme -  indexarea depunerilor băneşti 

ale cetăţenilor şi situaţia persoanelor supuse represiunilor politice, a căror avere a fost confiscată, 

naţionalizată sau luată în alt mod.  

Avocaţii parlamentari s-au pronunţat în repetate rînduri pe marginea modalităţii actuale 

de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, care 

poate fi considerată o violare a dreptului la proprietate garantat de Constituţie şi care nu 

corespunde întru totul concepţiei dreptului european asupra regimului proprietăţii şi cerinţelor 

constituţionale. 

Dacă în partea dreaptă a Nistrului indexarea depunerilor băneşti a ajuns la o etapă finală, 

atunci locuitorii raioanelor de est care au  avut depuneri în Banca de Economii la situația din 2 

ianuarie 1992, nu au posibilitatea de a-şi recupera banii depuşi. Asta, pentru că Legea privind 

indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii nr. din 12.12.2002 exclude 

această posibilitate pînă la restabilirea relaţiilor financiar-bugetare ale  localităţilor din stînga 
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Nistrului cu bugetul de stat al Republicii Moldova. Avînd în vedere că amînarea problemei 

privind unele aspecte ale dreptului la proprietate pentru o perioadă nedeterminată contravine 

principiului echităţii și nediscriminării, avocații parlamentari au atenționat de mai multe ori
117

 

asupra necesității revizuirii Legii 1530. Însă nici în anul 2012 problema indexării depunerilor 

bănești ale cetăţenilor Republicii Moldova în filialele Băncii de Economii din localităţile din 

stînga Nistrului nu a fost soluționată. 

Aceeaşi situaţie de incertitudine este cunoscută şi persoanelor care beneficiază de dreptul 

de a recupera valoarea bunurilor confiscate ilegal prin achitarea compensației. Avînd în vedere 

numărul semnificativ de adresări de la cetățenii domiciliați în stînga Nistrului  cu referire la acest 

subiect, Ministerul Justiției a promovat propunerea de modificare a Legii privind reabilitarea 

victimelor represiunilor politice nr. 1225 din 08.12.1992, în vederea extinderii competențelor 

comisiilor speciale din localitățile limitrofe de a examina cererile persoanelor respective privind 

restituirea  bunurilor sau recuperarea valorii lor prin achitarea de compensații. După intrarea în 

vigoare, la 28.09.2012, a acestor modificării, Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor 

prin achitarea de compensații în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 627 din 05.06.2007  a fost ajustat noilor prevederi legale
118

.  

Avocații parlamentari salută aceste modificări și totodată atenționează asupra importanței 

continuării procesului de revizuire a cadrului normativ în vigoare pentru a fi excluse toate 

reglementările discriminatorii vizavi de cetățenii care locuiesc în stînga Nistrului. 

 

Drepturile copilului 

Accesul limitat al reprezentanţilor autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, 

precum şi al organizaţiilor care activează în domeniul drepturilor copilului pe teritoriul din stînga 

Nistrului, nu permite colectarea de statistici oficiale şi studii calitative privind situaţia copiilor 

din această regiune. Informaţiile disponibile, oferite de mass-media sau de puţinele organizaţii 

care îşi desfăşoară activitatea în domeniu, nu reprezintă o abordare globală a sistemului de 

protecţie a drepturilor copilului. Din acest considerent nu este posibilă formularea unor concluzii 

clare privind respectarea drepturilor copilului în stînga Nistrului. 

                                                           
117http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport_2006.pdf; 

http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport%202007.pdf 

http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport%202009%20redactat.pdf 

http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/finala%20raportului%202010.pdf 
118 Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin 

achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensației în cazul decesului ca urmare 

a represiunilor politice nr. 76 din 25.01.2013 

http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport_2006.pdf
http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport%202007.pdf
http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/Raport%202009%20redactat.pdf
http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/finala%20raportului%202010.pdf
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Astfel, din presa de la Chişinău
119

 avocaţii parlamentari au aflat despre situaţia copiilor 

nesupravegheaţi, originari din regiunea transnistreană, care sunt identificaţi tot mai frecvent în 

Rusia şi în Ucraina şi numărul acestora este în creştere în ultimii ani. Avocaţii parlamentari și-au 

expus opinia că prezenţa Misiunii de Asistenţă la Frontieră în Ucraina şi Moldova (EUBAM) pe 

segmentul transnistrean ar fi redus riscul de trecere frauduloasă a graniţei de către copii şi 

scoaterea ilegală din ţară a minorilor. 

La momentul actual cele mai dificile probleme identificate de avocații parlamentari  țin 

de nerecunoașterea de către autoritățile Republicii Moldova a actelor emise de autoritățile 

transnistrene (deciziile instanțelor judecătorești privind încuviințarea adopției, decăderea din 

drepturile părintești, deciziile de instituire a tutelei/curatelei etc.). 

 

Unele aspecte ce țin de documentarea cetățenilor 

În perioada 30 octombrie 2012 – 31decembrie 2012 la Reprezentanţa Varniţa a CpDOM 

s-au adresat 10 cetăţeni privind  procedura documentării de către Secţia de evidenţă şi 

documentare a populaţiei  Bender, dintre care 2 cetăţeni au depus plîngeri în legătură cu refuzul 

neîntemeiat şi tărăgănarea perfectării buletinelor  de identitate. 

Generalizînd informaţia primită în urma audienţei cetăţenilor, s-a stabilit că persoanele 

domiciliate în localităţile din stînga Nistrului nu beneficiază în deplină măsură de facilităţile 

acordate de către stat pentru perfectarea buletinului de identitate.  

Astfel, contrar reglementărilor în vigoare
120

, cetăţenilor li se refuză documentarea din 

cauza lipsei dovezii  de deținere a spaţiului locativ. Mai mult, li se recomandă să caute persoane 

care ar fi de acord să le înregistreze la domiciliu acestora. Este de menționat că în Hotărîrea 

privind controlul constituționalității dispozițiilor pct. 10 alin. 2 din Regulamentul cu privire la 

modul de perfectare și eliberare a actelor de identitate ale Sistemului național de pașapoarte nr. 

16 din 19.05.1997, Curtea Constituţională s-a pronunţat în legătură cu toate dispozițiile care 

conțin locuțiunea ”viză de domiciliu” și ”viză de reședință”, declarîndu-le neconstituționale. 

                                                           
119www.arena.md. Informaţia a fost oferită de către specialiştii Fundaţiei elveţiene Terre des Hommes, într-un interviu acordat 

agenţiei de la Tiraspol, Novîi Reghion. În ultimii patru ani, în baza de date a Fundaţiei au fost incluşi 47 de copii găsiţi în 

Ucraina, 48 – în Rusia şi cîte unul în Romînia, Italia şi Belarus. Vîrsta copiilor este de la cîteva luni pînă la 17 ani. Cei din Rusia 

fie au fost născuţi şi abandonaţi în această ţară, fie au plecat cu familia dar au fost lăsaţi ulterior fără supraveghere. Referitor la 

copiii din Ucraina, cei mai mulţi au vîrsta cuprinsă între 14 şi 17 ani şi au fost identificaţi la Odesa. Majoritatea lor figurează în 

evidenţele miliţiei transnistrene şi au trecut frontiera ilegal, pe segmentul de graniţă necontrolat de autorităţile constituţionale ale 

Republicii Moldova. 

120 Instrucţiunea privind modul de eliberare a actelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova, aprobate prin Ordinul ÎS CRIS 

„ Registru” nr.22 din 24.01.2007: în cazul cînd cetăţeanul nu poate prezenta dovada de deţinere a spaţiului locativ, S(B)EDP 

eliberează aviz privind eliberarea buletinului de identitate fără înregistrarea la domiciliu din lipsa spaţiului locativ. 

http://www.arena.md/
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În scopul asigurării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului cu acte de identitate din 

sistemul naţional de paşapoarte, Guvernul a stabilit
121

 că persoanele domiciliate în localităţile din 

stînga Nistrului (Transnistria) care întrunesc condiţiile Legii cetăţeniei Republicii Moldova 

nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 pot să-şi confirme cetăţenia Republicii Moldova în orice oficiu 

teritorial de evidenţă şi documentare a populaţiei, prin aplicarea ştampilei respective în 

paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974). Pentru acești cetățeni, paşapoartele de tip 

sovietic  în care se conţine menţiunea despre cetăţenia Republicii Moldova şi este indicat 

numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) sînt valabile pe un termen nelimitat. 

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor trebuie să asigure aplicarea unei 

proceduri simplificate de confirmare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru persoanele 

domiciliate în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria).  

Potrivit pct.5 din Regulamentul cu privire la sistemul de paşapoarte  din Uniunea RSS, 

aprobat prin hotărîrea Sovietului Miniştrilor al Uniunii RSS din 28 august 1974, valabilitatea 

paşaportului nu este limitată în timp. În paşapoartele cetăţenilor care au împlinit vîrsta  de 25 şi, 

respectiv, 45 ani, se lipesc fotografii noi de către organele afacerilor interne, care corespund 

vîrstei respective, paşapoartele care  nu au asemenea fotografii, sînt nevalabile. 

În acelaşi timp, cadrul normativ național care reglementează activitatea secţiilor de  

evidenţă şi documentare a populaţiei (SEDP) nu prevede procedura de introducere în 

paşapoartele de tip sovietic (modelul anului 1974) a fotografiilor noi, la împlinirea vîrstei de 25 

şi 45 ani. În consecință, pentru asigurarea valabilității documentului de identitate, cetăţenii 

Republicii Moldova, deținători ai pașapoartelor de timp sovietic, apelează la organele afacerilor 

interne transnistrene pentru lipirea fotografiei noi, care corespunde  vîrstei  respective a 

titularului.  În condițiile în care aceste fotografii au fost lipite de către organele afacerilor interne 

transnistrene, angajaţii SEDP Bender solicită de la cetăţeni confirmarea identităţii în 

conformitate cu prevederile pct.1 din Regulamentul cu privire la modul de perfectare şi eliberare 

a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.376 din 06.06.1995
122

. În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei conform ordinii 

stabilite, identitatea acesteia se stabilește  de către instanța de judecată. 

                                                           
121 Hotărîrea Guvernului  cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetățeniei și documentării populației din localitățile din 

stînga Nistrului (Transnistria) nr. 959 din 09.09.2005 
122 ”Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi nu au fost documentate anterior cu acte de identitate sau dacă în 

baza actelor eliberate anterior este imposibilă stabilirea identităţii acestora se efectuează în temeiul declaraţiei pe propria 

răspundere a unuia dintre părinţi, a reprezentanţilor legali sau a altei rude de gradul I-III. În cazurile în care identificarea se 

efectuează de către rudele de gradul II-III, se vor prezenta suplimentar alte documente justificative eliberate de autoritatea publică 

locală sau o altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, 

certificat de la locul de studii sau muncă etc. – dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei)”.  
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Prin urmare, deşi statul a adoptat măsuri pentru confirmarea cetățeniei și documentării 

populaţiei în localitățile din stînga Nistrului, nu au fost create mecanisme pentru  asigurarea  

valabilităţii paşaportului de tip sovietic. 

Potrivit pct. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 959 din 09.09.2005, persoanele domiciliate în 

localitățile din stînga Nistrului, care întrunesc condițiile Legii cetăţeniei Republicii Moldova 

nr.1024-XIV din 2 iunie 2000, pot să-şi confirme cetăţenia Republicii Moldova în orice oficiu 

teritorial de evidenţă şi documentare a populaţiei prin aplicarea ştampilei respective în paşaportul 

de tip sovietic (modelul anului 1974).  Totodată, potrivit pct.2 din Regulamentul cu privire la 

procedura dobîndirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 197 din 12.03.2001, persoana care are dreptul de a fi recunoscută cetățean al 

Republicii Moldova prezintă la organul teritorial al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, în a cărui rază îşi are domiciliul, cererea-chestionar, adresată Preşedintelui 

Republicii Moldova, la care se anexează, în fiecare caz aparte, documentele expres enumerate
123

 

în actul normativ, inclusiv și cazierul judiciar din ţara, al cărei cetăţean este, din ţara în care a 

domiciliat legal şi obişnuit anterior stabilirii în Republica Moldova şi din Republica Moldova.  În 

acest context, la examinarea solicitării de confirmare a cetățeniei, angajaţii SEDP Bender solicită 

şi cazierul juridic eliberat de direcţia afacerilor interne a „MAI” din regiunea transnistreană. 

Deși, la nivel legislativ, au fost întreprinse măsuri de asigurare a confirmării cetățeniei și 

documentării  populației din localitățile din stînga Nistrului, pentru persoanele domiciliate în 

localităţile din stînga Nistrului nu există o procedură simplificată de confirmare a cetățeniei 

Republicii Moldova. 

Potrivit indicațiilor Direcției generale stare civilă nr. 01/824 din 17.07.2003, oficiile stare 

civilă Anenii Noi, Criuleni, Rezina, Sănătăuca, Ștefan-Vodă eliberează duplicate ale 

certificatelor de stare civilă în baza copiilor de pe actele de stare civilă înregistrate de către 

organele de stare civilă ale Transnistriei locuitorilor din Grigoriopol, Rîbnița, Bender, Tiraspol, 

Camenca și Slobozia. În anul 2012, circa 5 mii de locuitori din localitățile din stînga Nistrului au 

primit  aceste duplicate  la Oficiul Stare Civilă din Varnița. 

                                                           
123  copia actului de identitate;  cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei cetăţean este, din ţara în care a domiciliat legal şi obişnuit 

anterior stabilirii în Republica Moldova şi din Republica Moldova;  bonul de plată a taxei de stat;  două fotografii de mărimea 

4,5x3,5 cm; copiile actelor de stare civilă: a certificatelor de naştere, de naştere a copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de 

schimbare a numelui;  copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe 

teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei;  copia certificatului de naştere a unuia dintre 

părinţi sau bunei ori adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului sau a părinţilor ori a buneilor 

acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi în R.A.S.S.M. pînă la 28 iunie 1940, în cazul în care 

solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;  adeverinţa de la locul de domiciliu, care 

confirmă domicilierea solicitantului la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi pînă în prezent, în cazul în care 

solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;  adeverinţa de la organul abilitat care atestă 

faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 

28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat. 
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Totodată, la 15 septembrie 2006, Direcția Generală Stare Civilă a emis scrisoarea metodică 

nr. 06-1863 prin care a solicitat oficiilor stare civilă nerecunoașterea actelor de stare civilă 

întocmite sau modificate în baza hotărîrilor pronunțate  de instanțele judecătorești transnistrene. 

  În aceste circumstanțe, cetățenii au început să se adreseze în instanțele judecătorești 

constituționale pentru constatarea faptelor care au valoare juridică. 

Prin scrisoarea nr. 260/2 din 06.04.2007, adresată Direcției generale stare civilă a 

Ministerului Dezvoltării Informaționale și Judecătoriei Bender, Curtea Supremă de Justiție și-a 

expus poziția oficială în privința hotărîrilor judecătorești adoptate de către instanțele 

judecătorești transnistrene: ”hotărîrile judecătorești adoptate de către instanțele judecătorești 

din Transnistria nu pot fi recunoscute ca legale pe teritoriul Republicii Moldova deoarece sunt 

adoptate de instanțe neconstituționale. Considerăm că nu este acceptabilă nici practica de 

recunoaștere a faptelor care au valoare juridică, unde ca argument (probă) servesc aceleași 

hotărîri judecătorești ilegale”. 

Ulterior, la 10 aprilie 2012,   Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat  hotărîrea 

nr.209/14, conform căreia  ”orice act emis de autorităţile autoproclamate din Transnistria 

contravin din capul locului Constituţiei, faptul referindu-se în egală măsură şi la oricare  

hotărîri, decizii, sentinţe pronunţate de judecătoriile instituite în regiunea dată ilegal. Astfel, sînt 

inacceptabile orice colaborări, conlucrări în aspect juridic şi propuneri de soluţii juridice cu 

structurile din regiunea transnistreană”. 

 Astfel, cetățenii sunt nevoiți să obțină două hotărîri judecătorești pe aceeași situație de 

fapt: o hotărîre pronunțată de instanța judecătorească transnistreană și o hotărîre pronunțată de 

instanța judecătorească constituțională.  În aceste circumstanțe, în anul 2012 Judecătoria Bender 

cu sediul în Varnița a pronunțat 297 hotărîri cu privire la desfacerea căsătoriei, 29 hotărîri 

privind decăderea din drepturile părintești și 18 hotărîri privind adopția copilului.  

Această procedură nu este aplicabilă în situația în care copilul adoptat în baza unei hotărîri 

judecătorești transnistrene dorește să-și perfecteze documentele de identitate ale cetățeanului 

Republicii Moldova după atingerea vîrstei de 18 ani. Or, instanța judecătorească constituțională, 

cu trimitere la art. 10 din Legea privind regimul juridic al adopției, respinge cererea privind 

încuviințarea adopției dacă copilul adoptabil  a împlinit deja vîrsta de 18 ani. 

În urma intervenirii avocaților parlamentari către viceprim-ministrul cu prerogative în 

problemele reintegrării ţării, acesta din urmă  a adresat demersuri Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei și Ministerului Justiţiei, în care a  relevat  necesitatea inițierii de urgență a 

procedurii de modificare a legislației în domeniu în sensul lichidării carențelor legislative care 

obstrucționează aplicarea legislației în partea ce se referă la protecția drepturilor persoanelor din 

regiunea transnistreană, în special a drepturilor copilului în ceea ce privește adopția, tutela, 
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decăderea din drepturile părintești și stabilirea domiciliului copilului. Pînă în prezent, ministerele 

vizate nu au întreprins măsuri pentru a da curs demersului viceprim-ministrului. 

 

Concluzie 

Noile mecanisme de protecţie a drepturilor omului au menirea de a oferi viziuni „de 

alternativă” asupra  proceselor sociale din regiunea transnistreană şi să consolideze instrumentele 

deja existente de asigurare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.  

          În consecinţă, este imperios necesar de a plasa accentul negocierilor asupra  protecţiei 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană.  Or, maniera şi 

profunzimea în care această problemă va fi soluţionată vor influenţa indubitabil însăşi realizarea 

şi consolidarea protecţiei drepturilor omului în regiunea vizată, iar în ultimă instanţă, 

perfecţionarea statului de drept și respectul democraţiei. 

Relaţiile de cooperare stabilite cu organizaţiile internaţionale implicate în soluţionarea 

diferendului transnistrean, inclusiv cu participanţii la formatul „5+2” de reglementare a 

conflictului transnistrean, sunt, în opinia avocaţilor parlamentari, unele dintre soluţiile potrivite 

ale statului pentru a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pe 

teritoriul din stînga Nistrului. Totodată, dinamica şi rezultatele consultărilor în cadrul acestui 

format determină necesitatea elaborării unor strategii clare pentru viitor, revizuirea şi adoptarea 

strategiei grupurilor de lucru sectoriale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1178 din 31 

octombrie 2007, inclusiv prin instituirea grupului de lucru pentru drepturile omului. 

           În contextul celor enunţate, avocaţii parlamentari reiterează că deciziile Curţii Europene a 

Drepturilor Omului indică asupra obligaţiei pozitive a statului de a-şi proteja cetăţenii, obligaţie 

care persistă chiar şi în cazul în care exercitarea autorităţii sale este limitată pe o parte a 

teritoriului acestuia, astfel încît statului îi revine obligaţia de a lua toate măsurile adecvate care 

stau în puterea sa
124

. 

Avocaţii parlamentari îşi exprimă convingerea că o abordare mai largă a spectrului de 

raporturi generate de conflictul transnistrean pe linia de acţiune a organismelor internaţionale 

partenere ale Republicii Moldova va contribui esenţial la asigurarea garantării drepturilor 

fundamentale ale omului pe teritoriul din stînga Nistrului. 

 

 

 

 

 

                                                           
124Cauza Ilaşcu şi alţii c Moldovei şi Rusiei 
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 CAPITOLUL  II  

    

 

Activitatea avocaților parlamentari și a membrilor Consiliului consultativ  

prin prisma prevederilor Protocolului Opțional la Convenția împotriva 

torturii și a  pedepselor,  tratamentelor inumane sau degradante   

 

Introducere 

Tortura este una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului. Ea distruge 

demnitatea, corpul și spiritul victimelor și are efecte negative asupra familiilor acestora și a 

comunității. În pofida  interzicerii absolute a torturii, în conformitate cu dreptul internațional, 

aceasta, deşi izolat, continuă să fie aplicată, mai ales în locurile aflate în afara controlului public.  

Riscul de aplicare a torturii și a altor rele tratamente exista peste tot. În unele state 

democratice interesele securităţii naţionale prevalează asupra principiilor de respectare a 

drepturilor omului în contextul "luptei împotriva terorismului",  politicilor  "mîinii  de fier 

împotriva criminalității" și mijloacelor utilizate pentru a obține  mărturii. 

Monitorizarea locurilor de detenţie prin efectuarea unor vizite regulate şi neanunţate 

reprezintă una dintre cele mai eficiente căi de prevenire a torturii şi maltratare a persoanelor 

private de libertate. 

Motivul pentru care este necesară introducerea monitorizării  permanente a locurilor de 

detenție este faptul că persoanele plasate în locuri de detenție, locuri care sunt prin definiție cu 

acces restrîns pentru public, sunt expuse riscului de tortură. Relele tratamente pot rezulta, printre 

altele, din politica penală a statului, din lipsa resurselor financiare pentru crearea condițiilor 

adecvate de detenție, din instruirea necorespunzătoare a personalului sau din  lipsa unui sistem 

eficient de monitorizare.  

În anul 2012,  Mecanismului Național de Prevenire a Torturii a  efectuat 251 vizite în 

locurile care asigură detenția persoanelor. Este extrem de îngrijorător faptul că în locurile de 

detenție vizitate continuă să fie constatate împrejurări care  ar putea fi calificate drept  tratament 

inuman sau degradant. Cu toate acestea, este salutabilă reacția promptă a administrației 

majorității instituțiilor penitenciare și comisariatelor de poliție la recomandările elaborate de 

MNPT în rezultatul vizitelor efectuate, fapt care, în opinia noastră, încurajează cooperarea în 

spirit de dialog și înțelegere.  

În prezent Mecanismul Național de Prevenire a Torturii se confruntă în continuare cu 

multe provocări. Pentru realizarea scopului de bază al Mecanismului, și anume, prevenirea 
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torturii, este esențial să fie vizitate în mod regulat toate locurile de detenție din Republica 

Moldova  (circa 70 de instituții
125

). Această sarcină este imposibil de realizat fără resurse umane 

și financiare suficiente, fără o subdiviziune distinctă în cadrul Centrului pentru Drepturile 

Omului. 

 

Vizita Subcomitetului ONU de prevenire a torturii şi altor pedepse sau tratamente 

crude, inumane sau degradante 

În perioada 1 - 4 octombrie 2012 membrii ai Subcomitetului ONU de prevenire a torturii 

şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante au vizitat Republica Moldova.  

Vizita a fost realizată în vederea consultării şi asistării Mecanismului Naţional de Prevenire a 

Torturii în fortificarea capacităţii şi consolidarea mandatului acestuia. De asemenea un obiectiv 

al vizitei a fost  evaluarea mijloacelor necesare pentru consolidarea protecţiei persoanelor private 

de libertate împotriva torturii şi altor tratamente crude, inumane sau degradante.  

 În cursul vizitei, membrii delegaţiei SPT s-au întîlnit cu responsabili din cadrul 

Ministerul Justiţiei, MAEIE, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Ministerului 

Sănătăţii, Ministerului Apărării, deputați în Parlament și reprezentanți ai  societății civile. 

Avînd în vedere că unul dintre obiectivele principale ale acestei vizite a fost acordarea asistenţei 

consultative Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, au avut loc  o serie de întîlniri cu 

membrii Consiliului consultativ și  cu angajaţii CpDOM pentru a fi discutate metodele de lucru 

şi a fi examinate modalităţile de sporire a eficienţei MNPT. Membrii Subcomitetului, de 

asemenea, au vizitat, împreună cu reprezentanţii MNPT, Penitenciarul nr. 13 din municipiul 

Chișinău și IMSP ”Spitalul Clinic de Psihiatrie”. 

Pe marginea vizitei în Republica Moldova, membrii Subcomitetului ONU au elaborat și 

transmis Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii un raport în care se fac mai multe 

recomandări, inclusiv - publicarea acestuia. Avocatul parlamentar, de comun acord cu membrii 

Consiliului consultativ, a decis ca Raportul SPT să fie făcut public, acesta fiind plasat pe pagina 

web a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova
126

. 

Pentru a asigura un dialog continuu și contactul direct cu MNPT, SPT a solicitat  să fie 

informat, pînă la 9 iulie 2013, despre acțiunilor luate pentru punerea în aplicare a recomandărilor 

cuprinse în raport. 

 

 

                                                           
125Cifra nu include numărul unităților militare. 
126 http://www.ombudsman.md/md/tematice/ 
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Metodologia vizitelor 

În scopul de a asigura protecţia persoanelor împotriva torturii şi a altor tratamente sau 

pedepse crude, inumane sau degradante, avocatul parlamentar, membrii Consiliului Consultativ 

şi alte persoane care pot să-i însoţească efectuează periodic vizite preventive în locurile unde se 

află sau se pot afla persoane private de libertate. Aceste vizite au mai multe funcții: funcția 

preventivă, protecția directă, documentarea, baza pentru un dialog cu autoritățile responsabile  de 

administrarea locurilor de detenție.  

Trebuie de menționat că în temeiul art. 21 alin. (1) din OPCAT se interzice ordonarea, 

aplicarea, permiterea sau tolerarea oricărui tip de sancţiune, precum şi prejudicierea în alt mod a 

unei persoane sau organizaţii, pentru comunicarea oricărei informaţii, veridice sau false, 

avocatului parlamentar, membrilor consiliului consultativ şi altor persoane care îi însoţesc în 

exercitarea funcţiei de prevenire a aplicării torturii sau a altor tratamente sau pedepse crude, 

inumane sau degradante.  

În toate instituțiile vizitate MNPT acționează în baza aceleiași metodologii. În prima 

etapă se stabilește componența grupului de monitori, astfel încît să fie asigurate capacitățile 

necesare și cunoștințele profesionale în conformitate cu cerințele OPCAT. Echipa care 

efectuează vizita este formată, de obicei, din minimum 3 persoane, inclusiv o persoană care are  

rolul de coordonator de grup.  Durata unei vizite este, de obicei, de o zi și depinde de mărimea 

instituției vizitate, de problemele existente la fața locului. Celelalte etape ale vizitei includ 

discuția inițială cu administrația, vizitarea încăperilor,  discuții individuale și în grup cu deținuții, 

discuții cu personalul, examinarea registrelor și altor documente, discuția finală cu administrația.  

În timpul vizitelor sunt utilizate camere foto, aparate de măsură pentru mediu  4 în 1 

Voltcraft, care oferă măsurători comparative în domeniile iluminat, umiditate, nivel acustic și 

temperatură. 

Raportul asupra rezultatelor vizitei include informații despre condițiile materiale de 

detenție și situația privind respectarea drepturilor omului, cu referire  la aspecte distincte cum ar 

fi alimentația, asistența medicală, regimul și activitățile etc. În raport sunt prezentate concluziile 

și recomandările mecanismului național de prevenire a torturii. Rapoartele  elaborate în urma 

vizitelor sunt transmise administrației instituțiilor vizitate și, după caz, instituțiilor ierarhic 

superioare. Articolul 22 al OPCAT impune  autorităților competente ale statului obligația de a 

examina interesat recomandările MNPT și de a dialoga cu acesta în vederea eventualelor măsuri 

de punere în aplicare. Punerea în aplicare a recomandărilor este verificată, în principal, prin 

intermediul corespondenței, cu monitorizarea  termenului de furnizare a răspunsului.   
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Vizite efectuate în anul 2012 

În anul 2012 în cadrul activității MNPT, au fost efectuate în total 251 de vizite, dintre 

care 12 vizite de monitorizare a nivelului de implementare a recomandărilor formulate anterior 

de mecanism. Cele mai multe vizite au fost efectuate în instituțiile subordonate MAI (155 vizite). 

Au fost, de asemenea, efectuate vizite în penitenciare (60), în unitățile militare din cadrul 

Forțelor Armate (27),  în spitale de psihiatrie (3) și în internatele psihoneurologice  (6). 

În figura de mai jos sînt  arătate vizitele efectuate de MNPT în anul 2012, conform 

tipului instituțiilor vizitate și numărului vizitelor efectuate (în%). 

Figura  1. 

 

Tabelul de jos prezintă o imagine de ansamblu asupra tuturor locurilor vizitate în cadrul 

activității MNPT  între anii 2008 și 2012.  

Tipul de  instituţii  vizitate 2008 2009 2010 2011 

 

2012 Total 

(2008-2012) 

Instituţii subordonate MAI * 73 83 155 155 466 

Instituţii subordonate MJ * 44 39 70 6 213 

Instituţii subordonate MS * 6 2 4 3 15 

Instituții subordonate MMPSF *    6 6 

Unități militare din cadrul FA * 2 2 9 27 40 

Total 43 125 126 238 251 783 

*nu au fost colectate date distincte 
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Vizitele au fost efectuate de angajații CpDOM/avocații parlamentari și membrii 

Consiliului consultativ, în măsura disponibilității acestora: 235 de vizite au fost efectuate de 

către avocaţii parlamentari și angajații CpDOM; 10 vizite  - de către membrii Consiliului 

Consultativ și 6 vizite – de către membrii Consiliului consultativ împreună cu angajații 

CpDOM/avocaţii parlamentari  (Figura 2). 

 
 

 Conform prevederilor punctului 45 din Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului 

din Moldova
127

, reprezentanțelor instituției le revine atribuția de a efectua periodic vizite 

preventive în locurile unde sunt sau pot fi persoane private de libertate. Astfel, acestea au 

efectuat în anul  de referință 234 din numărul total de vizite: Reprezentanța Bălți – 66 vizite, 

reprezentanța Comrat – 85 vizite, reprezentanța Cahul – 83 vizite, oficiul central – 17 vizite 

(Figura 3). 

 

                                                           
127 Aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 57 din 20.03.2008 
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Numărul vizitelor efectuate de reprezentanțe a sporit grație achiziționării la sfîrșitul 

anului 2011, cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a 3 autovehicule. 

Astfel, acestea și-au demonstrat eficiența, contribuind esențial la realizarea sarcinilor MNPT 

(Figura 4). 

ani nr. vizite 

Reprezentanța Bălți 

nr. vizite 

Reprezentanța Comrat 

nr. vizite 

Reprezentanța Cahul 

nr. vizite 

Ofivciul central 

2010 22 9 53 31 

2011 25 67 80 55 

2012 66 85 83 17 
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Odată cu sporirea numărului vizitelor efectuate în instituţiile nominalizate, s-a atestat şi o 

creștere a numărului actelor de reacţionare ale avocaților parlamentari, inclusiv a propunerilor de 

îmbunătăţire a activităţii aparatului administrativ.  Astfel, în decursul anului, în temeiul art. 27 

din Legea cu privire la avocaţii parlamentari, au fost întocmite 29 de avize, în temeiul art. 28 

alin.(1) lit. b)  au fost făcute 13 demersuri şi în temeiul  art. 29 aln.1lit.b) au fost înaintate 3 

propuneri de îmbunătăţire a activităţii aparatului administrativ. Totodată, au fost formulate 2 

propuneri de modificare a Codului penal și de procedură penală. 

 

Acte de reacţionare  

Tipul actului de reacţionare 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

(2008-2012) 

Avize (art.27 din Legea nr.1349) cu 

privire la avocaţii parlamentari) 

2 11 34 28 35 110 

Recomandări (art.29 alin.(1) lit. b) din 

Legea nr.1349 cu privire la avocaţii 

parlamentari) 

   4 3 7 

Demersuri (art.28 alin.(1) lit. b) din 

Legea nr. 1349 cu privire la avocaţii 

parlamentari) 

2 17 17 9 13 

 

58 

Propuneri de modificare a cadrului 

normativ 

    2 2 

Total 4 28 51 41 53 177 

 

Activitățile CpDOM și ale membrilor Consiliului consultativ în domeniul combaterii 

fenomenului torturii și relelor tratamente, pentru ameliorarea condițiilor în care se dețin persoane 
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limitate în libertatea personală; de instruire a unor anumite grupuri profesionale au contribuit la 

reducerea numărului de petiții adresate avocaților parlamentari de la persoane ce invocă abuzuri 

din partea agenților statului (vezi capitolul ”Activitatea CpDOM în cifre”). 

 

 

Instituții subordonate Ministerului  Afacerilor Interne 

 

Aspecte generale  

O societate democratică îşi manifestă dorinţa pentru ordine şi libertate, care sunt cele 

două mari speranţe ale oamenilor.  

Potrivit unor opinii, respectarea drepturilor omului este oarecum incompatibilă cu 

mijloacele de aplicare a legii, în sensul că uneori încălcarea regulilor este inevitabilă, cum ar fi, 

bunăoară, folosirea presiunii fizice sau psihologice pentru a obţine informaţii sau utilizarea 

excesivă a forţei pentru a efectua o arestare. Acest mod de gîndire este inadmisibil și nu poate fi 

tolerat, deoarece respectul pentru drepturile omului  de către angajaţii poliției este o cerință în 

aplicarea legii. Încălcarea drepturilor omului și, în special, aplicarea relelor tratamente scade 

eficiența și diminuează rolul poliției în procesul dificil de exercitare a obligațiilor profesionale. 

Utilizarea forței fizice și a mijloacelor de constrîngere, în condițiile legii, prezintă 

măsuri extreme și aplicarea acestora necesită o argumentare suficientă. În acest context este de 

menționat că standardele internaționale din domeniul drepturilor omului cu privire la munca 

polițiștilor sunt o sursă de îndrumare în îndeplinirea funcțiilor lor. Ţine de obligația Ministerului 

Afacerilor Interne să familiarizeze permanent angajații din sistem cu principalele instrumente 

internaționale ce reglementează drepturile omului și cu prevederile actelor normative naționale, 

astfel încît aceștia să fie capabili să le folosească în activitatea lor de zi cu zi. 

Pornind de la necesitatea  de a eradica orice tip de abuz din partea poliției, este 

salutabilă includerea în Planul de acțiuni al MAI în domeniul drepturilor omului pentru anii 

2012-2014
128

 a unor  obiective specifice, menite să contracareze tortura, alte tratamente inumane 

sau degradante: 

consolidarea capacităţilor în domeniul prevenirii şi combaterii torturii sau a altor rele 

tratamente prin organizarea cursurilor de instruire a colaboratorilor organelor de urmărire 

penală; investigarea eficientă a cazurilor de tortură şi a altor tratamente inumane şi degradante 

și reducerea incidenţei cazurilor de tortură şi de alte rele tratamente aplicate persoanelor aflate 

în custodia organelor de urmărire penală, prin  intermediul unui șir de acțiuni specificate în 

plan; relevarea cazurilor de aplicare de către colaboratorii organelor afacerilor interne a 

                                                           
128 Plan MAI 2012-2014 Drepturile Omului, www.mai.gov.md 

http://www.mai.gov.md/
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tratamentului inuman şi degradant în privinţa reţinuţilor; asigurarea unei evidenţe unice a 

cazurilor de maltratare, tratament inuman sau degradant din partea angajaţilor MAI; 

consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii prin informarea colaboratorilor 

subdiviziunilor în care se află persoane private de libertate privitor la competenţele, atribuţiile 

şi drepturile membrilor Consiliului consultativ în calitate de Mecanism Național de Prevenire a  

Torturii. 

Prevenirea relelor tratamente în instituțiile subordonate MAI reprezintă una dintre 

sarcinile primordiale ale MNPT. Astfel, în anul 2012 au fost efectuate 155 de vizite în 28 din 

cele 43 comisariate de poliție.  

Pe parcursul anului  în instituțiile subordonate poliției au fost deținute 8708 persoane, 

comparativ cu 7996 persoane în anul 2011. Din acest număr, 642 persoane au fost deținute 

pentru ispășirea arestului contravențional
129

, astfel fiind încălcate prevederile art. 313 alin. (3) 

din Codul de executare
130

. Nici în anul 2012 autoritățile nu au întreprins măsuri în vederea 

construcției caselor de arest, a căror funcționare este prevăzută în Legea  cu privire la sistemul 

penitenciar nr. 1036 din 17.12.1996. În opinia avocaților parlamentari, detenția persoanelor în 

aceste tipuri de instituții ar reduce fenomenul torturii, datorită posibilității de a evita contactul 

direct dintre  persoanele arestate și  inspectorii poliției criminale.  

Totodată, este salutabil faptul că în majoritatea comisariatelor de poliție nu se mai 

admite detenția persoanelor reținute sau arestate pe un termen ce depășește 72 de ore. După 

expirarea acestui termen persoanele aflate în custodia poliției sînt transferate, de regulă, în 

penitenciare. Cu excepție de la tendința generală, în unele comisariate de poliție totuși se mai 

practică deținerea persoanelor arestate preventiv
131

. Astfel, în Chișinău, Soroca, Bălți, Comrat 

acest termen depășește 10 zile. 

Transferul atribuției de detenție provizorie din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne în subordinea Ministerului Justiţiei, temeinicia și legalitatea deținerii persoanelor reținute 

și arestate în instituțiile subordonate MAI reprezintă un subiect intens discutat în contextul 

realizării Strategiei de reformare a sistemului penitenciar
132

, a implementării Planului național de 

acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 și a modificării cadrului normativ ce 

reglementează funcționarea instituțiilor care asigură detenția persoanelor. Pînă la moment nu 

există o politică comună ce ar determina statutul izolatoarelor de detenție provizorie ale poliției, 

nu sunt elaborate norme ce ar reglementa evidența și accesul persoanelor în incinta edificiilor 

                                                           
129Notă Informativă privind rezultaele activității subdiviziunilor DIJ a DGPOP al DP al MAI R. Moldova pe parcursul a 12 luni 

ale anului 2012. 
130Executarea arestului  preventiv se asigură de către penitenciare, inclusiv de către izolatoarele de urmărire penală ale 

Departamentului instituțiilor penitenciare ale Ministerului Justiției 
131Codul de executare, art. 303 alin. (1): persoanele față de care a fost aplicată arestarea preventivă sunt deținute în penitenciare. 
132Planul de măsuri pentru anii 2004-2020 pentru realizarea Concepției de reformare a sistemului penitenciar, Hotărîrea 

Guvernului nr. 624 din 31.12.2004, M.O. nr. 13-13/101 din 16.01.2004 
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poliției, nu sunt reglementate și respectate Normele de alimentare și igienă pentru persoanele 

luate în custodia poliției, norme prevăzute pentru deținuții din sistemul penitenciar. La fel nu 

sunt stabilite normele ce ar reglementa procedura transferării persoanelor arestate din 

penitenciare în izolatoarele de detenție provizorie din subordinea poliției. Aceste fapte creează 

premize pentru persistența fenomenului torturii și altor rele tratamente din partea polițiștilor. 

Este binevenită inițiativa MAI de elaborare a Instrucțiunii de activitate a izolatoarelor de 

detenție provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne. Cu toate acestea, practica demonstrează 

că aflarea îndelungată în custodia poliției, precum și lipsa unor reglementări stricte de evidență a 

accesului persoanelor în edificiile poliției, contribuie la perpetuarea  fenomenului de relele 

tratamente. Din acest considerent, în anul 2012, în cadrul activității MNPT a fost modificată 

strategia de efectuare a vizitelor preventive în comisariatele de poliție. Membrii grupurilor de 

lucru își axează atenția asupra monitorizării izolatoarelor de detenție provizorie, dar și a 

birourilor de serviciu ale colaboratorilor poliției, se pune accent pe  efectuarea vizitelor 

preventive  în secțiile de poliție aflate în afara comisariatelor de poliție.  

Un aspect ce ține de eficiența MNPT este asigurarea accesului neîngrădit al membrilor 

acestuia la toate informațiile referitoare la numărul persoanelor private de libertate în locurile de 

detenție în sensul art. 4 din OPCAT, precum și la numărul acestor locuri, amplasarea acestora. În 

acest context, pe parcursul anului 2012 nu au fost întîmpinate dificultăți în ceea ce privește  

accesul în locurile de detenție/la informație, cu excepția unor cazuri izolate. Astfel, la 06.01.2012 

șeful izolatorului de detenție provizorie al Comisariatului de poliție Ceadîr-Lunga a interzis 

accesul în celulele izolatorului, motivînd ineficiența vizitei. În alt caz, avut loc la 24.02.2012 în 

Comisariatul de poliție al sectorului Centru, mun. Chișinău, colaboratorii serviciului de gardă au 

refuzat să prezinte registrele de evidență. Aceste incidente denotă cunoașterea insuficientă de 

către colaboratorii poliției a prevederilor legale ce reglementează activitatea MNPT contrar 

eforturilor depuse. De altfel, avocații parlamentari și angajații CpDOM organizează periodic, la 

solicitare, instruiri tematice pentru diferite grupuri profesionale, inclusiv pentru efectivele 

comisariatelor de poliție.  

 

Condițiile de detenție în izolatoarele de detenție provizorie 

În cadrul vizitelor efectuate în anul 2012 s-a constatat  în unele instituții din subordinea 

MAI condițiile de detenție din izolatoarele de detenţie preventivă sunt mai bune decît în  

penitenciarele cu statut de izolator de urmărire penală aflate în subordinea Ministerului Justiţiei.  

Drept exemplu poate fi adus Comisariatul General de Poliție al municipiului Chișinău, CPR 

Nisporeni, CPR Sîngerei, CPR Telenești, CPR Orhei. Cu toate acestea, MAI trebuie să depună 
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eforturi pentru a asigura condiții de detenție adecvate în celelalte comisariate. În special, este 

îngrijorătoare situația din CPR Comrat, CPR Soroca, CPR Căușeni, CPR Bender. 

În acest context este de menționat că activitatea Comitetului european pentru prevenirea 

torturii (CPT) este concepută ca parte integră a sistemului de protecţie a  drepturilor omului al 

Consiliului Europei. Activitatea CPT pune în aplicare un mecanism extrajudiciar “proactiv” 

alături de mecanismul judiciar reactiv existent al Curţii europene a drepturilor omului și este 

decisivă în acest domeniu, fiind utilizată de CtEDO  la constatarea violării art. 3 din CEDO de 

către statele semnatare. 

În primul Raport întocmit în urma vizitei efectuate de CPT în Republica Moldova în 

perioada 11 – 21 octombrie 1998, a  fost înaintată recomandarea: ”toate celulele de poliție să fie 

curate, cu un metraj rezonabil, în legătură cu numărul de persoane presupuse să găzduiască și 

să aibă o iluminare satisfăcătoare pentru a putea citi și o aerisire adecvată; celulele ar trebui să 

beneficieze de lumina zilei. În afară de aceasta ele ar trebui să fie amenajate în așa mod ca să 

permită persoanelor deținute să se odihnească (adică să posede un scaun sau o banchetă), iar 

persoanele obligate să-și petreacă noaptea în detenție să poată dispune de o canapea și de 

cuverturi curate. În același timp, persoanele private de libertate ar trebui să-și poată satisface 

necesitățile fiziologice, în momentul dorit în condiții curate și decente, și ar trebui să dispună de 

condiții adecvate pentru a-și face toaleta. Aceste persoane ar trebui să aibă acces liber la apa 

potabilă și să aibă din ce mînca la orele normale, inclusiv o masă completă măcar o dată pe zi. 

Persoanele reținute timp de 24 de ore sau mai mult ar trebui să li se propună plimbări,în măsura 

posibilităților”
133

. 

Reieșind din prevederile enunțate în standardele CPT, membrii grupurilor de monitori  

din cadrul MNPT s-au axat în cadrul vizitelor pe verificarea condițiilor materiale din celulele 

izolatoarelor de detenție ale poliției; calitatea și cantitatea alimentării deținuților aflați în custodia 

poliției; oportunitatea și calitatea  asistenței medicale acordate. 

Condițiile de detenție atestate în anul 2012 nu s-au schimbat radical comparativ cu cele 

atestate de CPT în anul 1998. În majoritatea izolatoarelor care funcționează sunt amenajate cîte 

8-10 celulele. Din acestea, doar cîte 2-5 celule, reparate încă în anul 2010, sînt utilizate pentru 

detenția persoanelor, cu excepția izolatoarelor din Comisariatele de poliție Chișinău, Bălți, 

Comrat, Căușeni, unde este utilizat un număr mai mare de celule din cauza funcționării  curților 

de apel de circumscripție. 

La 09.02.2012 a fost dat în exploatare izolatorul de detenție provizorie  al 

Comisariatului general de poliție din mun. Chișinău (str. Tighina 6), renovat cu susținerea 

                                                           
133Raportul adresat Republicii Moldova cu privire la vizita efectuată de CPT din 11.10.1998- 21.10.1998, Strasbourg, 

14.12.2000, pag. 19 
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Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Modernizarea izolatorului s-a efectuat conform 

standardelor în vigoare, costul lucrărilor fiind de 250 mii euro. Celulele au fost amenajate  astfel 

încît să permită iluminarea adecvată, ventilarea, dotate cu  paturi comode, lenjerie nouă. Au fost 

amenajate zone sanitare cu lavoare ce asigură apă potabilă permanentă și veceuri ce asigurară 

intimitatea. Camerele de supraveghere video instalate în celule  permit asigurarea securității 

persoanelor plasate în izolator. 

Cu toate că în anul 2010, cu suportul Guvernului, în majoritatea IDP-urilor a fost reparat 

un anumit număr de celule, în Comisariatele de poliție Comrat, Ceadîr-Lunga, Basarabeasca, 

Rîșcani s-au înregistrat cazuri de plasare a persoanelor deținute în celulele nereparate. Avocatul 

parlamentar, în calitate de MNPT, s-a expus asupra neadmiterii de detenție a persoanelor în 

celulele nereparate și a recomandat sigilarea lor.  

Un aspect ce continuă a fi tratat cu indiferenţă de autorități este alimentarea persoanelor 

aflate în custodia poliției. La momentul actual asigurarea cu hrană a persoanelor deținute în 

izolatoarele de detenție provizorie subordonate MAI este efectuată prin încheierea unor contracte 

cu agenții economici din teritoriu, conform Hotărîrii Guvernului nr. 609 din 29.05.2006 ”Privind 

aprobarea normelor minime de alimentație zilnică a deținuților și de eliberare a detergenților”, 

norma zilnică fiind stabilită nu mai puțin de 15 lei, cu asigurarea alimentației de 3 ori pe zi. 

Aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 609 pentru asigurarea cu hrană a persoanelor deținute în 

izolatoarele de detenție provizorie subordonate MAI se întemeiază pe prevederile art. 435 alin. 

(6) din Codul contravențional. Potrivit acestora, persoanei reținute i se asigură cel puțin 

condițiile prevăzute în Codul de executare al Republicii Moldova pentru persoanele supuse 

măsurii arestului preventiv.   Prevederile art. 306 alin.1) din Codul de executare prin care se 

stabilește că dispozițiile capitolului XXII din prezentul cod referitor la condițiile de deținere se 

aplică în mod corespunzător persoanelor aflate sub arest preventiv în măsura în care nu contravin 

dispozițiilor prezentului titlu. Însă condițiile și normele privind asigurarea cu hrană a deținuților 

plasați în instituțiile penitenciare nu sînt întru totul aplicabile  persoanelor deținute în izolatoarele 

de detenție provizorie subordonate Ministerului Afacerilor Interne. 

Astfel, rămîne în continuare actuală problema neasigurării cu hrană a preveniților în 

perioada escortării din penitenciar în comisariatele de poliție sau în instanțele de judecată pentru 

efectuarea acțiunilor de urmăririi penală sau participare în ședințele  judecătorești. 

 O altă componentă a tratamentului adecvat al deținuților aflați în custodia poliției este 

asigurarea gradului minim de asistență medicală. Astfel, garanția de a fi examinat de un medic 

reprezintă una dintre cele 3 garanții menite să prevină tortura și relele tratamente. În majoritatea 

comisariatelor de poliție sunt angajați felceri, însă activitatea lor are în prezent un caracter 

preponderent formal. Persistă probleme privind examinarea medicală a persoanelor reținute în 
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afara programului de lucru al cadrelor medicale sau pe timp de noapte.  Totodată, în unele 

comisariate nu sînt angajați felceri și, în cazurile în care persoanele deținute în izolator acuză 

probleme de sănătate, sunt apelate serviciile asistenței medicale de urgență. 

Problemele existente la capitolul  asigurării asistenței medicale ar putea fi soluționate 

definitiv doar după construcția caselor de arest, destinate pentru deținerea preveniţilor, 

persoanelor faţă de care a fost aplicată sancţiunea arestului contravenţional; condamnaţilor  la 

pedeapsa închisorii în cazurile necesității asigurării unor măsuri de profilaxie, de securitate sau 

în vederea asigurării protecţiei acestora, precum şi persoanelor  cărora pedeapsa aplicată iniţial 

sub formă de amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii le-a fost înlocuită cu 

pedeapsa închisorii. 

 

Aspecte ce țin de prevenirea torturii 

 

Orice persoană beneficiază de dreptul la integritate fizică și psihică. Aplicarea relelor 

tratamente asupra persoanelor aflate în custodia autorităților de stat, inclusiv ale poliției este 

strict interzisă.  Legislația națională și standardele internaționale interzic aplicarea torturii în 

termeni absoluți, chiar și în cazul luptei cu terorismul și crima organizată
134

. 

Cele mai vulnerabile sunt persoanele reținute de poliție și riscul de a fi supuse relelor 

tratamente persistă  din primele clipe după reținere. La fel de vulnerabili sunt cei care sunt 

audiaţi în birourile polițiștilor în lipsa unui avocat. 

Anume din aceste considerente prin recomandările CPT au fost instituite 3 garanții pentru 

persoanele reținute,care au fost preluate și în Instrucțiunea de funcționare a izolatoarelor de 

detenție provizorie:  

1. dreptul de a notifica detenția unei terțe persoane alese (un membru al familiei, un 

prieten); 

2. dreptul de a avea acces la un avocat; 

3. dreptul de a solicita examinarea medicală, inclusiv de către un medic independent. 

În cadrul activității MNPT și în rezultatul examinării petițiilor, în adresa organelor 

procuraturii au fost înaintate 7 demersuri privind examinarea oportunității de a începe urmărirea 

penală pe faptul maltratării comise de către polițiști sau angajați ai DIP,  trei din cele şapte 

demersuri au avut drept rezultat începerea  urmăriri penale. 

Potrivit informațiilor de sinteză ale Procuraturii Generale în domeniul aplicării torturii 

pentru ultimii 3 ani este relevantă următoarea situație: 

 

 

                                                           
134Corsacov versus. Moldova 
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Perioada 

Categoria de sesizări înregistrate conform articolelor din Codul penal 

Art. 166
1 

Art. 309 Art. 309
1 Art. 328 

alin.(2) și (3) 

Art. 368 (cu 

aplicarea 

violenței) 

Art. 370 Total 

Anul 2010 -  19 284 491 2 32 828 

Anul 2011 -  23 295 587 26 7 958 

Anul 2012 9 18 391 509 37 6 970 

 

Un mijloc eficient de colectare a datelor despre aplicarea relelor tratamente poate fi 

considerat  „telefonul de încredere”, serviciu instituit în procuraturile teritoriale și specializate 

(51 telefoane de încredere, cu implicarea în această activitate a 70 procurori). Informațiile despre 

funcționarea acestui serviciu au fost publicate în ziarele locale și afișate în administrațiile publice 

locale și pe pagina web a Procuraturii Generale. 

Conform unei analize efectuate de către procurori, în cele mai multe cazuri, 

colaboratorii de poliție recurg la aplicarea violenței în scopul de a obține de la persoane mărturii, 

autodenunțuri, acțiuni care sunt generate și de tendințele de a obţine indici statistici favorabili la 

compartimentul  de descoperire a infracțiunilor. 

Din numărul total de sesizări privind aplicarea relelor tratamente predomină acțiunile 

care au drept formă de bază aplicarea de lovituri cu mîinile și picioarele - aproximativ 66 la sută 

din reclamații. Aproximativ 11% dintre sesizări vizează aplicarea abuzivă a mijloacelor speciale, 

folosirea armei, instrumente speciale, alte obiecte – bastoane, sticle de apă, cărți. Maltratarea 

persoanelor s-a soldat în cele mai multe cazuri cu vătămări corporale neînsemnate sau ușoare, iar 

în 25 de cazuri s-au atestat vătămări medii, în 5 cazuri - vătămări corporale grave ale sănătății. 

În 2012 a fost începută urmărirea penală în 140 de cazuri (108 cauze pornite în 2011). 

Au fost remise cu rechizitoriu în instanțele judecătorești 46 de cauze penale privind aplicarea 

relelor tratamente (în anul 2011 - 36 cauze). 

Cu referire la statistica de examinare a cauzelor în instanțele de judecată, în anul 2012 în 

baza art. 309
1 

 Cod penal au fost pronunțate 13 sentințe în privința a 30 persoane. Dintre acestea, 

5 sentințe de condamnare au fost pronunțate în privința a 10 colaboratori de poliție. Toate 

persoanele condamnate au fost pedepsite cu suspendarea condiționată a pedepsei, o persoană 

condamnată cu amendă. 

În acest context procurorii subliniază necesitatea de ”a se acorda prioritate instruirii 

profesionale a colaboratorilor de poliție în vederea refuzului fără ambiguitate de a practica 
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maltratările; să se înfăptuiască o instruire profesională pertinentă, ce ar integra principiile 

dreptului uman, ca o componentă importantă a strategiei de prevenire a maltratărilor”
135

.  

Rolul procurorilor în ceea ce privește investigarea eficientă a alegațiilor de tortură este 

esențial. Ei sunt obligați să cerceteze minuțios pretinsele cazuri de tortură, avînd drept sarcină 

stabilirea adevărului, a făptașilor, consecințelor actelor de maltratare, atît fizice cît și psihice. În 

anul 2012 pentru procurorii specializați de a investiga cazurile de tortură au fost organizate un șir 

de seminare de instruire sub egida Institutului Național de Justiție, prin intermediul Programului 

comun al Consiliului Europei și a Uniunii Europene privind consolidarea măsurilor de combatere 

a relelor tratamente și a impunității.  

În  anul 2012 au fost operate un șir de modificări în Codul penal, Codul de procedură 

penală, Codul de executare  și alte acte normative, pentru a executa obligaţiile asumate prin 

ratificarea tratelor internaţionale împotriva torturii, tratamentelor inumane şi degradante, precum 

şi înlăturării deficienţelor constatate la nivel legislativ în acest domeniu. 

Merită apreciate modificările introduse prin Legea nr. 66 din 05.04.2012, potrivit cărora 

în art. 143 Cod de procedură penală a fost introdus pct. 3
1 

care instituie obligația dispunerii și 

efectuării în mod obligatoriu a expertizei pentru constatarea stării psihice, psihologice și fizice a  

persoanei în a cărei privința  există reclamaţie că a comis acte de tortură, tratamente inumane sau 

degradante. 

De asemenea, în baza Legii nr. 252 din 08.11.2012, art. 147 în Codul de procedură 

penală a fost completat cu pct. 1
1 

care prevede că,  în cazul torturii, efectuarea expertizei 

complexe, cu operarea examinării medico-legale, psihologice, și după caz a altor forme de 

examinare este obligatorie. Această prevedere va oferi posibilitatea dispunerii unei expertize 

complexe, ori tortura comportă atît prejudicii de natură fizică, cît și prejudicii de natură psihică. 

Introducerea în Codul penal a unui articol nou ”Tortura, tratamentul inuman sau 

degradant” (art. 166
1
) constituie un temei suplimentar pentru polițiști de a înţelege 

inadmisibilitatea de aplicare a torturii, or sancțiunile pentru actele de tortură prevăd pedeapsă 

reală cu închisoarea. 

Sesizările parvenite la Centrul pentru Drepturile Omului în anul 2012 demonstrează 

veridicitatea concluziilor Mecanismului Național de Prevenire a Torturii privind persistența 

fenomenului  de tortură și a relelor tratamente în instituțiile subordonate MAI. 

În timpul vizitei preventive efectuate de un membru al Consiliului Consultativ la 

Comisariatul General de Poliţie Chișinău pe 20 ianuarie 2012 au apărut bănuieli rezonabile 

despre maltratarea cetățeanului F.A., locuitor al unei suburbii a municipiului Chișinău. Din 

                                                           
135 Notă Informativă a Procuraturii Generale pentru anul 2012, privind date statistice din activitatea procurorilor responsabili de 

examinarea cazurilor de tortură și a relelor tratamente din procuraturile teritoriale și specializate 
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relatările rudelor, acesta a fost maltratat în incinta unui birou de serviciu al polițiștilor, fiind 

impus să recunoască faptul că ar fi comis o infracțiune. Imediat după primul interogatoriu, ce a 

avut loc în lipsa unui apărător, cetățeanul F.A. a fost transferat în izolatorul de detenție 

provizorie al CPR Anenii Noi, motivul fiind efectuarea lucrărilor de reparație în IDP al  CGP 

Chișinău. Deși membrul Consiliului Consultativ, care a efectuat această vizită, știa cu 

certitudine că persoana reținută se afla în incinta CGP mun. Chișinău, atunci cînd a solicitat 

informaţii despre respectiva persoană, responsabilii din comisariat nu au putut furniza 

informații plauzibile şi clare despre locul aflării lui F.A.. În concluzie, deficienţele din procesul 

de control al activităţii angajaţilor conducerii CGP Chișinău din partea conducerii 

comisariatului, nerespectarea regulilor privind escortarea  preveniților dintr-o instituție de 

poliție în alta au facilitat maltratarea persoanei reținute. 

La CpDOM a fost înregistrată plîngerea  cet. V.P., locuitor al mun. Bălți, care a invocat 

faptul că după reținere a fost escortat la CPM Bălți și maltratat de către 3 polițiști într-un birou 

de serviciu. Petiționarul a menționat că a fost dezbrăcat, înjurat și amenințat cu moartea, lovit cu 

o sticlă plină cu apă în cap, agățat pe o bară de fer și violat cu o sticlă de vin. Avocatul 

parlamentar a înaintat în baza plîngerii şi controlului efectuat o sesizare, iar Procuratura mun. 

Bălți a decis neînceperea urmăririi penale. 

La data de 11 septembrie 2012 colaboratorii  CPR Briceni l-au escortat pe minorul S.V. 

de la Gimnaziul din s. Criva raionul Briceni la postul de poliție din s. Drepcăuți. Aici a fost 

maltratat de un polițist, fiind impus să recunoască săvîrșirea unui furt. Avocatul parlamentar a 

înaintat o sesizare pe faptul dat. Procuratura Briceni a dispus neînceperea urmăririi penale. 

Totodată, organele procuraturii au stabilit abateri în acțiunile polițiștilor - depășirea atribuțiilor 

de serviciu în legătură cu faptul că potrivit art. 270 alin. (1) pct. 1) lit. h) CPP urmărirea penală în 

cazul infracțiunilor săvîrșite de minori se efectuează de procurori.  

Lipsa unei proceduri stricte de înregistrare a persoanelor aduse în sectoarele de poliție 

creează premise de a le supune torturii și relelor tratamente. Astfel, la 15 noiembrie 2012  cet. 

A.G. a fost atacat de o persoană necunoscută. Doar după ce a fost doborît la pămînt, încătușat și 

lovit cu picioarele peste corp, a înțeles că este atacat de polițiști. A fost escortat la sectorul de 

poliție din or. Sîngera, unde a fost maltratat de polițiști și  impus să recunoască săvîrșirea unei 

sustrageri de bunuri. A fost lovit de un polițist pe motiv că poliţistul în cadrul reţinerii și-ar  fi 

stricat ceasul. La moment circumstanțele cazului sunt investigate de procuratură. 

Tortura și relele tratamente aplicate de colaboratorii de poliție continuă să reprezinte un 

fenomen periculos în Republica Moldova. Este important de a conștientiza că tortura comportă 

consecințe negative atît pentru victime, cît și pentru persoanele ce utilizează aceste practici în 

activitatea lor profesională. În acest context, Mecanismului Național de Prevenire a Torturii îi 
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revine nu numai misiunea  de a efectua vizite inopinate  în structurile subordinate poliției, dar și 

a promova toleranței zero față de tortură, tratamente inumane și degradante. 

Cu referire la plîngerile şi denunţurile participanților la protestele din aprilie 2009 cu 

privire la pretinse cazuri de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante din partea 

colaboratorilor de poliţie au fost înregistrate şi examinate 108 sesizări. În 31 din aceste cazuri 

procurorii s-au autosesizat asupra pornirii investigaţiilor. 

După investigaţiile efectuate în baza art.274 din Codul de procedură penală (inclusiv 

după reverificarea materialelor de refuz de către Secția combatere tortură), în total, au fost 

pornite 71 dosare penale, după cum:  

- în 42 cazuri - în baza art.309
1
 din Codul penal; 

- în 19 cazuri - în baza art.328 alin.(2) lit.a) din Codul penal; 

- în 10 cazuri - pe alte categorii de infracţiuni. 

În rezultatul coroborării tuturor probelor acumulate, doar în 8 dosare s-a dispus clasarea 

şi încetarea urmăririi penale. 

În alte 25 de cauze, procurorii au dispus suspendarea urmăririi penale în baza pct.2) 

alin.(1) art.287/1 din Codul de procedură penală din motiv că nu au fost identificate persoanele 

care puteau fi puse sub învinuire. 

În cadrul urmăririi penale pe aceste cauze s-au întreprins un volum imens de acţiuni de 

urmărire penală, însă din motiv că persoanele care au acţionat ilegal, avînd  cagule pe cap sau 

victimele erau torturate în timp ce se aflau cu faţa la perete, ori cu capul aplecat în jos, făptuitorii 

nu au putut fi identificaţi. 

Anume pe aceste fapte, aplicarea violenţei în cadrul comisariatelor de poliţie de către 

persoanele care nu pot fi identificate, s-a dispus pornirea a 4 urmăriri penale în baza alin.(1) 

art.329 din Codul penal - neglijenţa în serviciu comisă de către factorii de decizie ai 

Comisariatelor de poliţie din sect.Centru, Buiucani, Ciocana şi ai CGP Chişinău, 3 dintre ele 

fiind expediate cu rechizitoriu în instanţa de judecată. 

Pe cauzele în care au exercitat urmărirea penală procurorii  au solicitat şi, drept urmare, 

au fost suspendaţi provizoriu din funcţie 14 colaboratori ai MAI, iar la moment această măsură 

procesuală de constrîngere a rămas a fi aplicată în privinţa a 9 inculpaţi, deoarece la contestarea 

aplicării acesteia instanţele de judecată au satisfăcut plîngerile a 5 învinuiţi. 

Din aceste cauze penale pe 28 dosare în privinţa a 45 colaboratori de poliţie urmărirea 

penală a fost finisată cu întocmirea rechizitoriilor şi expedierea acestora în instanţele de judecată. 
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În rezultatul examinărilor judiciare, instanţele de fond au pronunţat în 19 cauze penale 

(în două cazuri dosarele au fost conexate într-o singură procedură) în privinţa a 34 colaboratori 

de poliţie diferite sentinţe. 

 Sentinţe de condamnare au fost pronunţate pe 5 cauze în privinţa la 14 poliţişti. 

 Sentinţă de încetare a procesului a fost pronunţată într-un caz în privinţa la un poliţist. 

 Sentinţe de achitare au fost pronunţate pe 13 dosare în privinţa la 20 colaboratori de 

poliţie.  

Din aceste sentinţe, au devenit irevocabile 3 hotărîri ale instanţelor de judecată, în a 

căror bază au fost achitate 4 persoane.  

În 5 cazuri, sentinţele au fost casate de instanţa de apel, fiind pronunţate 3 decizii de 

condamnare în privinţa a 5 persoane (astfel fiind casate 2 sentinţe de achitare şi una de 

condamnare cu achitarea doar a unui inculpat) şi 2 decizii de încetare a procesului penal în 

privinţa a 5 persoane (astfel fiind casată o sentinţă de condamnare în privinţa a 3 persoane şi o 

sentinţă de achitare în privinţa a 2 persoane). 

Instanţa de apel de asemenea a casat 2 sentinţe de achitare în privinţa a 2 colaboratori de 

poliţie, dispunînd condamnarea acestor persoane.   

La moment, procurorii continuă efectuarea acţiunilor de anchetă în 10 dosare în care 

urmărirea penală a fost pornită în baza art.309
1
 din Codul penal.  

  

Recomandări : 

 Asigurarea respectării prevederilor legale privind detenția  persoanelor, în căror 

privinţă a fost aplicată arestarea preventivă;  

 Asigurarea respectării drepturilor  persoanelor reținute, în special a  dreptului de a 

informa rudele despre reținere, dreptului la un apărător și dreptului de a fi examinat 

de un medic; 

 Instruirea continuă a colaboratorilor de poliţie sub aspectul propagării mesajului 

toleranță zero actelor de tortură; 

 Asigurarea suportului psihologic colaboratorilor de poliție pentru anticiparea şi 

evitarea  problemelor de ordin psihologic, cauzate de stresul profesional. 

 Extinderea instalării  de sisteme de supraveghere video în toate  sediile 

comisariatelor şi secţiilor de poliţie. 

 Construcția caselor de arest, pentru a asigura detenția persoanelor arestate 

preventiv. 
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Instituții subordonate Ministerului Justiției 

 

Aspecte generale 

Reieşind din sarcinile atribuite prin lege, sistemul penitenciar nu reprezintă numai un 

mediu de aplicare a sancţiunilor penale, de excludere a individului vinovat, ci constituie şi poluri 

ale umanizării, în care deţinutul trebuie să găsească sprijinul necesar pentru a găsi soluţii 

eficiente de reintegrare socială după ieşirea sa din detenţie. De aceea, executarea pedepselor 

urmăreşte să creeze în deţinuţi voinţa şi aptitudinile care să le permită ca după eliberare să 

trăiască în respectul legii, să dezvolte în ei simţul responsabilităţii. 

Societatea are nevoie de penitenciare, instituţii sociale, care să contribuie la reducerea 

comportamentelor infracţionale. Din această perspectivă se poate deduce sensul dezvoltării 

instituţiei penitenciare, ca serviciu public specializat în recuperarea celor cu un comportament 

infracţional grav sau deosebit de grav, latura sa de asistenţă socială specializată fiind tot mai 

pregnantă faţă de latura „custodială”.  În acest context, prin adoptarea Legii cu privire la 

probațiune, legiuitorul a instituit un  mecanism de control al persoanelor aflate în conflict cu 

legea penală şi de resocializare a lor, de adaptare a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, 

pentru preîntîmpinarea săvîrşirii de noi infracţiuni
136

. Avocații parlamentari s-au expus asupra 

eficienței implementării acestui mecanism într-un raport tematic, realizat în perioada 2011-

2012.
137

   

La momentul actual în Republica Moldova  funcționează 17 penitenciare, aflate în 

subordinea Ministerului Justiției (10 penitenciare de tip închis, 5 avînd şi statut de izolator de 

urmărire penală; 3 penitenciare de tip semiînchis; 1 penitenciar cu profil medical; 1 penitenciar 

pentru femei; 1 penitenciar pentru foştii colaboratori ai organelor de drept; 1 penitenciar pentru 

minori). 

În anul 2012, în cadrul activității MNPT au fost efectuate 60 de vizite în 15 penitenciare 

(Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Legea cu privire la probațiune nr. 8 din 14.02.2008. 
137 http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20TEMATICE%20PDF/FINAL%20RAPORT%20probatiunea%20(1) 
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Figura 2. 

 

În urma acestor vizite, cu trimitere la prevederile  Legii cu privire la avocații 

parlamentari, au fost formulate şi expediate în adresa administrației penitenciarelor 12 avize 
138

 

şi o recomandare privind îmbunătăţirea activității aparatului administrativ
139

. În avizele 

expediate au fost elaborate şi propuse un şir de recomandări cu referire la condiţiile de detenţie, 

asistenţa medicală, raporturile dintre condamnaţi şi administraţie, asigurarea materială a 

penitenciarelor. Astfel se constată că în sistemul penitenciar rămîn nesoluționate din an în an 

aceleași probleme, aflate în vizorul avocatului parlamentar, în calitate de MNPT: 

 neasigurarea condițiilor adecvate de detenție; 

 asistența medicală neadecvată, 

 capacitatea mare a dormitoarelor. 

Pe lîngă problemele de sistem enumerate anterior, în anul 2012, pentru prima dată, a fost 

abordată problema relaţiilor neregulamentare dintre deţinuți, în special aspectele ce țin de o 

categorie vulnerabilă de condamnaţi – așa-numiții  „deţinuţi umiliţi”.  

                                                           
138Art. 27 alin. (11) din Legea cu privire la avocații parlamentari nr.1349 din 17.10.1997: În activitatea sa de prevenire a torturii şi 

a altor tratamente şi pedepse crude, inumane sau degradante, avocatul parlamentar va prezenta autorităţii sau persoanei cu funcţie 

de răspundere corespunzătoare recomandările sale în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de 

libertate, a condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii. În cazul în care avocatul parlamentar nu este de acord cu măsurile 

întreprinse, el este în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru luarea măsurilor corespunzătoare în vederea 

executării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să informeze opinia publică, inclusiv să divulge numele persoanelor 

autorizate să acţioneze în numele acelei autorităţi.  (2) Organul sau persoana cu funcţii de răspundere care a primit avizul este 

obligată să-l examineze în termen de o lună şi să comunice avocatului parlamentar în scris despre măsurile luate.  
139Art. 29 din Legea cu privire la avocații parlamentari:În baza analizei datelor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

constituţionale ale cetăţenilor şi în baza rezultatelor examinării cererilor, precum şi în urma efectuării vizitelor preventive în 

locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, avocatul parlamentar este în drept să remită autorităţilor publice 

centrale şi locale obiecţiile şi propunerile sale de ordin general referitoare la asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale 

ale cetăţenilor, la îmbunătăţirea activităţii aparatului administrativ.  
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Condiții de detenție 

Condițiile de detenție în penitenciare au fost în repetate rînduri descrise în rapoartele 

anterioare privind activitatea avocatului parlamentar în calitate de MNPT
140

, în rapoartele pe 

marginea vizitelor efectuate în penitenciare de către membrii Consiliului consultativ și angajații 

CpDOM, în rapoartele CPT în urma vizitelor în Republica Moldova.
141

  În mare parte condițiile 

de detenție nu au suferit modificări considerabile și constituie temei pentru plîngerile 

condamnaților. 

Conform datelor oficiale, doar cu referire la condițiile de detenție constatate în 

Penitenciarul Nr. 13 Chişinău drept fiind contrare art. 3 CEDO, Curtea Europeană a drepturilor 

Omului a pronunțat 11 hotărîri, penalizînd statul cu  120 600 Euro
142

.  

Cu toate acestea Departamentul Instituţiilor Penitenciare caracterizează starea de facto la 

acest capitol relativ satisfăcătoare, datorită creșterii  mijloacelor financiare alocate pentru 

implementarea măsurilor Planului de realizare a Concepţiei reformării sistemului penitenciar. 

Astfel, dacă în anul 2009 resursele financiare alocate în acest sens au constituit 1,4% din necesar, 

în anii următori acestea au sporit: în anul 2010 -  4,2% ; în anul  2011 -  9,9% și în anul 2012 - 

12,4%.  

Supraaglomerarea în Izolatoarele de Urmărire Penală rămîne una dintre problemele 

majore, nefiind asigurați cei 4m
2 

spațiu/persoană și 6 m
3
 de aer/persoană, recomandați de CPT 

(Penitenciarul nr.11 Bălţi, Penitenciarul nr.13 Chişinău, Penitenciarul nr.17 Rezina).  

Cu adevărat îngrijorătoare este starea de lucruri la capitolul ,,condiţii de detenţie” în 

Penitenciarul nr.13 Chişinău. Încă la data de 16.04.2010 fostul ministru de Justiţie al Franţei, 

Robert Badinter, în cadrul unei vizite în Penitenciarul nr.13 Chişinău,  i-a cerut în mod public 

omologului său din Moldova să închidă celulele disciplinare din acest penitenciar. Ministrul 

moldovean al Justiţiei a confirmat faptul că invocatele condiţii din penitenciar corespund 

perioadei medievale, specificînd că situaţia privind locurile de detenţie este o problemă 

sistemică. Potrivit ministrului, aceste probleme se află în vizorul Comisiei guvernamentale 

pentru planificare strategică şi pe viitor vor fi întreprinse măsuri pentru înlăturarea lor. Mai mult 

decît atît, în vederea respectării condiţiilor de detenţie ale condamnaţilor şi a persoanelor aflate 

sub urmărire penală, au fost sistate celulele izolatorului disciplinar din cadrul Penitenciarului 

                                                           
140www.ombudsman.md 
141http://www.cpt.coe.int/fr/visites.htm 
142 cazul OSTROVAR c. Moldovei sa acordat 4500 Euro; în anul 2007 pe cazul ŢURCAN c. Moldovei sa acordat suma de 

11 000 Euro; în anul 2009 pe cazurile STRĂISTEANU ŞI ALŢII c. Moldovei, VALERIU ŞI NICOLAE ROŞCA c. 

Moldovei au fost acordate 42 100; în anul 2010 pe cazul I.D. c. Moldovei au fost acordate 15 000; în anul 2011 în cazurile 

Lipencov v. Moldova, Bisir și Tuluș v. Moldova, Ipate v. Moldova, Haritonov v. Moldova au fost acordate 44 900 Euro; iar 

în anul 2012 pe cazul Hadji c. Moldovei  au fost acordate 3 100 Euro. 

 

http://www.ombudsman.md/
http://www.cpt.coe.int/fr/visites.htm
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nr.13 Chişinău
143

.  Pînă în ziua de azi acest penitenciar rămîne să funcționeze și nu există nici o 

premisă de a crede  că în timpul apropiat activitatea lui va fi, totuși, sistată. 

În marea majoritate a penitenciarelor spațiile locative pentru deținuți  sunt  de tip 

„barac”, cu capacitatea de  cîte 20 – 30 paturi. Aflarea unui număr sporit de condamnați într-un 

spațiu comun creează premise pentru relațiile de ierarhizare între deținuți, fapt ce l-a determinat 

pe avocatul parlamentar să studieze mai aprofundat această problemă.   

Reieșind din  adresările condamnaților parvenite la CpDOM pe parcursul anului 2012, 

coroborate cu situația de facto stabilită în timpul vizitelor preventive, s-au confirmat afirmațiile 

precum că  în sistemul penitenciar predomină relaţiile neregulamentare dintre deţinuți, avînd de 

suferit în special  pătura vulnerabilă de condamnaţi – așa numiții „deţinuţii umiliţi”.  

Conform rezultatelor studiului inițiat de avocații parlamentari în anul 2012 pe un 

eşantion de 30% din penitenciare, plasarea deţinutului în ”castă”  inferioară a penitenciarului se 

efectuează nu neapărat prin aplicarea violenţei sexuale. Motivele pentru care un deţinut poate fi 

plasat în categoria respectivă pot fi şi: denunţul, furtul de la alt deţinut, datoria în jocurile de 

noroc, nerespectarea relaţiilor marfar – financiare
144

, discuţiile excesive despre viaţa sexuală, 

înjuriile neîntemeiate. Spre exemplu, un deţinut  care în cadrul discuțiilor la telefon cu concubina 

sa aborda permanent subiecte de caracter sexual, a fost trecut în categoria „umiliţilor”.   

Deţinuţii ”umiliți” au relatat, că de regulă, nu sunt abuzați fizic de către alți deținuți. Ei 

pot fi supuși maltratărilor fizice în cazul tăinuirii statutului lor în subcultura criminală şi în 

cazurile încălcării  așa-numitelor reguli de comportament specifice, cum ar fi  salutul de mîină cu 

un alt deţinut.  

În cadrul vizitei la  Penitenciarul nr.3 Leova a fost stabilit că condamnaţii sunt 

repartizaţi în blocuri de detenţie după criterii speciale, altele decît vîrstă, pericolul social al 

infracţiunii comise sau starea sănătăţii. Unul dintre aceste criterii este separarea deținuților 

„umiliţii” de restul deținuților. La momentul vizitei, din numărul total de 360 de condamnaţi 

aflaţi în penitenciar, în casta „umiliţilor” se aflau 70 de persoane, care erau plasate în blocuri 

locative speciale sau în camere separate,  situate pînă la intrarea în dormitoarele comune.  

Vizita în penitenciar a fost întreprinsă în perioada preparării şi servirii prînzului. În 

timpul examinării cantinei s-a constatat că mîncarea se prepara  în cazane diverse după volum, 

din diferite produse alimentare, în trei încăperi ale cantinei. Condamnații au explicat că hrană 

este diferită după calitate şi conţinut caloric, este împărțită condamnaţilor după criterii speciale, 

în funcţie de statutul condamnatului, dar nu conform unor prescripţii  medicale. Spre exemplu, 

doar o categorie specială de deținuți beneficiază de produse din carne, peşte, ouă, lactate. În 

                                                           
143Raportul CpDOM pentru 2011 
144Plata datoriilor în marfă (ţigări, zahăr, cartel SIM, telefoane mobile);    
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vasele în care se pregăteau bucatele pentru deţinuţii „umiliţi” lipseau legumele şi produsele din 

carne. Mai mult decît  atît,  deţinuţii „umiliţi” serveau masa ultimii,  doar după ce au mîncat 

ceilalți condamnați.  

Condamnaţii „umiliţi” nu au acces în încăperea cu dușuri de rînd cu ceilalți condamnaţii 

și au posibilitate să se băiască doar cu acordul angajaților penitenciarului. Ei nu sunt încadraţi în 

cîmpul muncii, nu au acces la sala pentru sport sau terenul pentru volei - fotbal, le sunt interzise 

plimbările pe teritoriul penitenciarului, nu li se acordă posibilitatea de a face studii.  

La această categorie de persoane nu ajung nici coletele şi pachetele transmise de rude. 

Șefii de secţii decid discreționar asupra repartizării lor. 

Această categorie de deţinuţi este totalmente izolată, inclusiv şi de comunicare cu 

ceilalți deţinuţi. 

În timpul vizitei în Penitenciarul nr.5 Cahul,  acolo se deţineau 13 deţinuţi din categoria 

celor ”umiliți”. Ei erau plasaţi în trei celule separate de detenţie, pentru a evita eventualele 

probleme cu restul deţinuţilor. În acest penitenciar nu a fost atestat nici un caz de violenţă 

sexuală asupra lor. La finele discuţiilor individuale, unul dintre  deţinuți a generalizat printr-o 

frază condiţiile sale de detenţie în penitenciar: ”Dacă ții minte din ce categorie de deţinuţi  faci 

parte şi respecți unele reguli elementare, atunci viaţa ta în penitenciar nu se va deosebi cu nimic 

de viaţa celorlalţi deţinuţi”. 

O situație similară s-a atestat și în Penitenciarul nr.1 Taraclia. 

 În opinia avocatului parlamentar, administraţia penitenciarelor recurge la separarea așa-

numiților deținuți umiliți, pentru a putea menţine disciplina în penitenciare, fără a depune efort 

suplimentar pentru eradicarea fenomenului subculturii criminale.  Acest criteriu de separare cu 

certitudine lezează demnitatea umană şi poartă un caracter discriminatoriu
145

 și riscă să agraveze 

suferinţele inerente ale deţinuţilor, fapt atenţionat în p.57 din Ansamblul de Reguli minime 

pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la acesta
146

. 

În același context este de menționat că doi condamnați au afirmat că în perioada ispășirii 

pedepsei ar fi fost supuși  prin constrîngere de către alți condamnați, cu acordul tacit al 

administrației penitenciarelor, să execute plăți lunare în folosul autorităților criminale din 

penitenciar, să execute diferite lucrări de menaj, să joace jocuri de noroc. La demersul avocatului 

parlamentar, pe 6 decembrie 2012, Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe indicii 

infracțiunii prevăzute de prevederile art.284 alin.(1) Cod penal (Crearea sau conducerea unei 

organizații criminale).   

                                                           
145Art.205 alin.(3) din Codul de Executare „Deţinerea separată a condamnaţilor în penitenciar nu trebuie să aibă caracter 

discriminatoriu sau să lezeze demnitatea umană”.  
146Ansamblul de Reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la acesta,  Rezoluţie adoptată la 30 

august 1955 la Primul Congres al Naţiunilor Unite;  
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Totodată este de menționat că, Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă „toleranța 

oficială”
147

 – faptul că, deși anumite acțiuni sunt în mod evident ilegale, ele sunt totuși tolerate în sensul 

că oficialii ierarhic superiori ai celor direct responsabili, deși cunosc asemenea acte, nu întreprind nici o 

acțiune pentru a preveni repetarea lor; sau că autoritatea ierarhic superioară manifestă indiferență față 

de numeroasele plîngeri adresate pentru constatarea adevărului sau neadevărului acestor plîngeri; sau 

că în instanțele judecătorești reclamanților li se refuză un proces echitabil. Astfel, conceptul de toleranță 

oficială reflectă ceva mai mult decît aprobarea oficială a unei practici anumite. Acest concept mai 

degrabă include atitudinea autorităților privind reacționarea la o practică existentă sau la probele ce 

confirmă existența unei atare practici. În această privință, toleranța oficială se axează pe acțiunii 

întreprinse de autorități pentru a pune capăt repetării unor acte și pe eficacitatea orientate spre atingerea 

acestui scop. În opinia avocatului parlamentar, inacțiunile statului în ceea ce ţine de întreprinderea  unor 

măsuri eficiente pentru lichidarea fenomenului de subcultură criminală și a efectelor ei  ar putea fi 

calificare a drept „toleranță oficială”. 

 

Aspecte ce țin de prevenirea torturii 

În anul 2012 în adresa DIP au parvenit 16 plîngeri privind aplicarea nejustificată a 

mijloacelor speciale, încălcarea regulilor de efectuare a percheziţiilor şi aplicarea forţei fizice în 

timpul escortării deţinuţilor  și 15 plîngeri referitor la unele pretinse acte de tortură şi rele 

tratamente din partea angajaţilor Sistemului penitenciar, (pentru comparaţie în 2010 - 3 plîngeri, 

în 2011- 10 plîngeri). Cu toate acestea, pe parcursul anului nu a fost inițiată nici o anchetă de 

serviciu în baza informaţiilor de aplicare nejustificată a mijloacelor speciale, încălcarea regulilor 

de efectuare a percheziţiilor, aplicarea forţei fizice în timpul escortării, etc. 

 În aceeași perioadă, în privinţa angajaţilor din sistemul penitenciar  au fost pornite 13 

dosare penale pentru exces (abuz de putere) şi 7 pentru tortură. Pe o cauză dintre cele 7 un 

angajat al DIP a fost condamnat la un an de închisoare, conform art.79 CP RM, cu executarea 

pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere în 

organele de drept pe un termen de 3 (trei) ani. Referitor la procedurile disciplinare, acestea au 

fost în număr de 9, iar în urma încheierii acestora, 9 angajaţi au fost sancţionaţi disciplinar pentru 

abateri disciplinare ce derivă din rapoartele cu condamnaţii. Au fost concediaţi din sistemul 

penitenciar pentru încălcarea disciplinei 13 angajaţi (pentru comparaţie 20 persoane – în 2010 şi 

13 persoane -  în 2011), pentru discreditare -  4 angajaţi (11 persoane – în 2010 şi 10 persoane – 

în 2011).  

                                                           
147 Cazul grecesc. Comisia Europeană a Drepturilor Omului. În: Raportul din 5 noiembrie 1969, Anuarul 12. Aisling Reidy.  Interzicerea 

torturii. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 3 al Convenției europene pentru Drepturile Omului. 

www.coehelp.org/file.../art_3_romanian.pdf  
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Merită apreciere acțiunile DIP, îndreptate spre propagarea atitudinii „zero toleranţă la 

tortură" şi instruirea angajaților sistemului penitenciar în ceea ce priveşte respectarea drepturilor 

omului în activitatea lor. Astfel, urmare a colaborării dintre DIP și Centrul pentru Drepturile 

Omului, în 2012 a fost realizată instruirea efectivului, cu participarea reprezentanţilor centrului 

în calitate de experți. Această  practică  urmează a fi extinsă şi în anul 2013 în baza unui plan de 

instruire elaborat.   

Totodată, la şedinţa Consiliului consultativ al DIP din 21.09.2012  a fost elaborat şi 

aprobat Planul de acţiuni privind combaterea torturii şi relelor tratamente în sistemul penitenciar, 

ce cuprinde măsuri organizatorice, menite să soluţioneze dificultăţile întîlnite în acest domeniu. 

A fost asigurată funcţionarea telefonului de încredere pentru semnalarea cazurilor de tortură, 

pedepse sau tratamente inumane ori degradante, care este instalat în unitatea de gardă a DIP.  

Conform înscrierilor din registrul de evidenţă al apelurilor la telefonul de încredere, în anul 2012 

au fost înregistrate 21 apeluri telefonice, dintre care doar în 2 au fost invocate rele tratamente (un 

caz nu s-a adeverit, iar cel de-al doilea este în proces de examinare). 

Serviciile abilitate din penitenciare desfășoară  permanent acţiuni cu caracter operativ 

de investigaţie, educativ-profilactic, orientate spre profilaxia şi contracararea tuturor formelor de 

intimidare precum şi asigurarea egalităţii de drepturi în mediul deţinuţilor. În acest sens au fost 

întreprinse măsuri pentru a identifica şi izola liderii interlopi de masa de deţinuţi, pentru 

dezmembrarea grupărilor interlope şi diminuarea autorităţii lor. De asemenea în toate 

penitenciarele, cu excepţia Penitenciarului nr.8 Bender, Penitenciarului nr.12 Bender, au fost 

instalate  sisteme  de supraveghere video. Pe parcursul anului în penitenciare au fost actualizate 

panourile informative „Informaţia legislativă”, care cuprinde reglementări din Codul de 

executare, Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, Codul penal şi informații  instituţiile 

naţionale în domeniul protecţiei drepturilor omului. Concomitent, în contextul neadmiterii 

fenomenului torturii, a devenit prioritară colaborarea cu mass-media. În acest sens,   din rîndul 

angajaților instituțiilor penitenciare  au  fost desemnați purtători de cîvînt, care au fost instruiţi de 

experţii în domeniul comunicării. 

Un indice implicit pentru ameliorarea situației în domeniu este diminuarea considerabilă 

a plîngerilor condamnaților privind aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale, a numărului 

de automutilări și leziuni corporale  cauzate  de colaboratorii sistemului penitenciar.  În timpul 

vizitelor preventive și de monitorizare în penitenciarele republicii, efectuate în anul 2012,  

deținuții s-au plîns, de regulă, de condițiile de detenție, calitatea și oportunitatea asistenței 

medicale, calitatea și cantitatea produselor alimentare, asigurarea măsurilor de protecție socială. 
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Asistența medicală 

Serviciile de îngrijire a sănătății pentru persoanele private de libertate reprezintă un subiect de 

interes deosebit  pentru CPT ca urmare a mandatului acestuia. O îngrijire medicală neadecvată poate 

conduce rapid la situaţii care au puncte comune cu „tratamentele inumane sau degradante”. Apoi, 

serviciul de îngrijire medicală într-o anumită instituţie poate juca un rol important în combaterea relelor 

tratamente, atît în acea instituţie cît şi în alte părţi (în special în clădirile poliţiei). Mai mult, el este 

plasat astfel încît să aibă un impact pozitiv asupra întregii calităţi a vieţii în instituţia în al cărei cadru 

funcţionează.  Un principiu general deja recunoscut în majoritatea țărilor, bazat pe drepturile 

fundamentale ale omului, este asigurarea aceluiași nivel de îngrijire medicală pentru deținuți, ca și 

pentru persoanele care trăiesc în libertate: accesul la un medic; echivalenţa îngrijirii medicale; 

consimțămîntul pacientului şi confidenţialitatea; îngrijirea medicală preventivă; asistenţa umanitară; 

independenţa profesională; competenţa profesională. 

Astfel, în timpul custodiei deținuții trebuie să aibă oricînd acces la medic, indiferent de regimul 

de detenție la care sunt supuși. Organizarea serviciilor de îngrijire medicală trebuie să permită să se 

răspundă solicitărilor de consultare fără nici o întîrziere. Acestea trebuie să ofere tratament medical și 

îngrijire medicală, regim alimentar, fizioterapie, reeducare sau alte regimuri de care este nevoie în 

condiții comparabile cu cele ale pacienților aflați în libertate. Serviciile medicale din penitenciare 

trebuie să acorde o atenție specială nevoilor anumitor categorii specifice de deținuți vulnerabili: 

mamelor și copiilor, adolescenților, personalităţilor patologice, persoanelor care suferă de boli grave.  

Încarcerarea continuă a celor care prezintă un simptom fatal în scurt timp, care suferă de o boală gravă 

ce nu poate fi tratată adecvat în închisoare, care suferă de un handicap sever sau de bătrînețe avansată 

poate crea o situație intolerabilă. În mod similar, unii deținuți pot avea anumite necesități speciale, iar 

nerespectarea lor va genera un tratament degradant.  

CEDO nu include nici o dispoziţie specifică privind situaţia persoanelor private de libertate, a 

fortiori bolnave, dar nu este exclus ca detenţia unei persoane bolnave să poată pune probleme din 

perspectiva art. 3 din Convenţie (Mouisel împotriva Franţei)
148

.  În cazul în care nu se poate deduce o 

obligaţie generală de a elibera un deţinut din motive de sănătate, art. 3 din Convenţie impune statului 

obligațiunea să protejeze integritatea fizică a persoanelor private de libertate, în special prin asigurarea 

îngrijirilor medicale necesare (Rivičre împotriva Franţei)
149

.  

CtEDO a  afirmat dreptul oricărui condamnat de a beneficia de condiţii de detenţie conforme cu 

respectarea demnităţii umane astfel încît să se asigure că modalităţile de executare a măsurilor luate nu 

supun persoana în cauză unei suferinţe sau unei încercări de o intensitate care să depăşească nivelul 

                                                           
148 Mouisel c. Franței, cererea nr. 67263/01, hot. CtEDO din 14.11.2002. [On-line]:    http://cmiskp.echr.coe.int. (Vizitat la: 03.03.2012). 
149 Rivičre c. Franţei, cererea nr. 33834/03, hot. CtEDO din 11 iulie 2006. [On-line]:   http://cmiskp.echr.coe.int. (Vizitat la: 03.03.2012). 

http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
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inevitabil de suferinţă inerent detenţiei; aceasta a adăugat că, în afară de sănătatea prizonierului, trebuie 

asigurat şi confortul acestuia în mod corespunzător avînd în vedere cerinţele practice de detenţie. 

Nu există obligația statului de a elibera imediat o persoană din detenție din cauza stării sănătății 

sale – constată Curtea în cauza Șarban contra Moldovei
150

 cu referire la cauza Hurtado contra 

Elveției
151

. Dar, tot în această speță Curtea a accentuat  faptul că, plasînd în detenție o persoană 

bolnavă, statului i se naște obligația de a proteja starea de sănătate a deținutului – aceeași manifestare a 

obligației generale de a asigura condiții corespunzătoare de detenție. Astfel, neacordarea de îngrijiri 

medicale corespunzătoare şi, în general, detenţia unei persoane bolnave în condiţii inadecvate pot 

reprezenta, în principiu, un tratament contrar art. 3 (Vincent contra Franței, Gennadi Naoumenko 

contra Ucrainei, Farbtuhs contra  Letoniei, Paladi contra Moldovei, Holomiov contra Moldovei). În 

cazul Holomiov contra Moldovei
152

 reclamantul a declarat că în penitenciar şi în Spitalul Penitenciar nu 

erau medici urologi, cardiologi şi neurologi. Starea sănătăţii sale era destul de gravă pentru a fi 

incompatibilă cu detenţia sa prelungită. Curtea a reiterat că, deşi art. 3 al Convenţiei nu poate fi 

interpretat ca impunînd o obligaţie generală de a elibera deţinuţii pe motive de sănătate, el totuşi 

impune statului obligaţia de a proteja integritatea fizică a persoanelor lipsite de libertate, de exemplu 

prin a le acorda asistenţa medicală necesară (Şarban contra Moldovei). 

În contextul celor expuse este de menționat că în timpul vizitelor preventive au fost depistate 

cazuri care au scos în evidența  anumite  carențe legislative.  Astfel, deținutul M.C., condamnat la 16 

ani închisoare de tip închis, invalid de gardul I, suferea de  anumite maladii, cu consecinţe ireversibile 

pentru sănătate, care  nu-i permiteau să se îngrijească şi să se deplaseze fără ajutor. El era îngrijit de un 

alt deținut, care şi-a asumat aceste obligaţii de sine stătător, reieşind din bunul simţ şi din convingerile 

sale religioase. Acesta era chemat în caz de necesitate de cîte 8-10 ori, timp de 24 ore.  Conform 

constatărilor avocatului parlamentar, unitatea medicală a penitenciarului nu dispune de încăperi 

adaptate pentru plasarea a astfel de bolnavi cum este acest deţinut.  

Redacţia alin. (2) al art. 95 din Codul penal, în vigoare la momentul  vizitei în penitenciar,  

favoriza, în opinia avocatului parlamentar,  interpretări ambigui şi subiective, care duceau  la aplicarea 

într-un mod discriminator şi privilegiat a normei în cauză faţă de persoane practic, în aceeaşi situaţie. 

Astfel, eliberarea de la executarea pedepsei în temeiul normei sus-indicate se aplica doar persoanelor 

care au contractat o boală gravă (stabilită de clasificatorul bolilor, aprobat de Ordinul Ministrului 

Justiţiei nr. 331 din 06.09.2006) doar „după săvîrșirea infracţiunii sau în timpul executării pedepsei”. 

În consecinţă, nu era  posibilă aplicarea prevederilor menţionate faţă de o altă categorie de condamnaţi 

– cei care au contractat boala pînă la săvîrșirea infracţiunii, fie pînă la săvîrșirea infracţiunii au 

                                                           
150 Șarban c. Moldovei, cererea nr. 3456/05, hot. CtEDO din 04.10.2005,  Hotărîrile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în 

cauzele moldovenești, vol. III. Chișinău: Cartier, 2007,  p. 141. 
151 Hurtado c. Elveției, cererea nr. 17549/90, hot. CtEDO din 28.01.1994. [On-line]:    http://www.humanrights.is. (Vizitat la: 03.03.2012).   
152 Holomiov c. Moldovei, cererea nr. 30649/05, hot. CtEDO din 97.11.2006, Hotărîrile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în 

cauzele moldovenești, vol. IV. Chișinău: Cartier, 2007,  p. 223. 

http://www.humanrights.is/
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contractat o altă boală mai puţin gravă, care, la acea etapă, nu cădea sub incidenţa legii, însă, pe 

parcursul executării pedepsei, aceasta, agravîndu-se, se include în categoria bolilor grave care 

împiedică executarea pedepsei. 

Cu sprijinul necondiționat al DIP, avocatul parlamentar a promovat modificări în art. 95 din 

Codul penal, intrate în vigoare la 9 decembrie 2012. Modificările și completările operate vor contribui, 

prin liberarea de la executarea pedepsei penale, la neadmiterea deţinerii persoanelor grav bolnave în 

condiţii inadecvate stării lor, şi, implicit, la neadmiterea încălcării art. 3 al Convenţiei în raport cu aceste 

persoane. Potrivit prevederilor art. 230 din Codul de executare, dreptul la asistenţă medicală al 

persoanelor condamnate este garantat,  asistenţa medicală în penitenciare se acordă ori de cîte ori 

este necesar sau la cerere, de către un personal calificat, în mod gratuit, potrivit legii, iar 

condamnaţii beneficiază în mod gratuit de tratament medical şi de medicamente.   Orice 

penitenciar trebuie să aibă la dispoziţie  cel puţin  un medic generalist, un medic stomatolog şi  

un medic psihiatru.  În penitenciarul cu capacitatea de cel puţin 100 de locuri trebuie să 

funcţioneze, în regim permanent, un centru curativ staţionar pentru acordarea de asistenţă 

medicală fiecărui condamnat.  

Din an în an rămîne alarmantă situația privind asigurarea sistemului penitenciar cu cadre 

medicale. La moment, asistenţa medicală este acordată de către personal medical încadrat în 

236,25 funcţii. Totuşi, pentru buna funcţionare a serviciilor de asistenţă medicală din 

penitenciare este necesară angajarea personalului medical în aproximativ 270 de funcţii, după 

cum urmează: 

Instituţia penitenciară Necesar conform statelor Ocupate 

Direcţia medicală DIP 8 6 

Penitenciarul nr.1Taraclia 7 3 

Penitenciarul nr.2  Lipcani 6,5 5 

Penitenciarul nr.3 Leova 6,5 5 

Penitenciarul nr.4 Cricova 11 9 

Penitenciarul nr.5Cahul 8 6 

Penitenciarul nr.6Soroca 10,5 9 

Penitenciarul nr.7 Rusca 8 8 

Penitenciarul nr.8 Bender 7,5 6,5 

Penitenciarul nr.9 Pruncul 6,5 4,5 

Penitenciarul nr.10 Goian 6 2 

Penitenciarul nr.11 Bălţi 9 7 

Penitenciarul nr.12 Bender 7,75 7,25 

Penitenciarul nr.13 Chişinău 27,5 24 

Penitenciarul nr.15 Cricova 8,5 6,5 

Penitenciarul nr.16 Pruncul 110 99,5 

Penitenciarul nr.17 Rezina 23 20,5 

Penitenciarul nr.18 Brăneşti 7,5 7,5 

Total 278,75 236,25 
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DIP achiziţionează medicamente şi articole parafarmaceutice pentru penitenciare în baza 

prezentării cerinţei către Agenţia Medicamentului, care, conform Hotărîrii Guvernului  nr.568 

din 10.09.2009, organizează şi desfăşoară la nivel naţional achiziţiile publice centralizate. 

Recepţionarea medicamentelor şi produselor parafarmaceutice livrate în penitenciare se 

efectuează de către şeful serviciului medical şi persoana responsabilă nemijlocit de păstrarea şi 

distribuirea articolelor menţionate. 

Pe parcursul anului 2012, DIP a procurat medicamente şi articole parafarmaceutice  în 

sumă de 1 506 498,27 lei (1 120 882,35 lei din sursele bugetare şi 385 615,92 lei din surse 

extrabugetare),  care a scăzut considerabil comparativ cu anul 2011 (2 077 609,08 lei,  inclusiv 1 

586 473,44 lei din sursele bugetare şi 491 135,64 lei din surse extrabugetare). În pofida 

micșorării resurselor financiare pentru  procurarea medicamentelor și utilajului medical, DIP 

raportează despre o situație favorabilă  la capitolul respectiv. În același  timp, condamnații 

continuă să invoce lipsa medicamentelor, repartizarea unuia și aceluiași medicament pentru 

tratarea diferitor  boli/maladii (analgina, no-spa, valeriana). 

În tabelele de mai jos este reflectată situația comparativă privind structura morbidității și 

mortalității printre deținuți. 

  Structura morbidităţii printre deţinuţi 

Indici 2010 2011 2012 

Bolile sistemului digestiv 1464 3658 4410 

Tulburări mintale şi comportamentale 2561 2411 2486 

Bolile sistemului respirator 3210 2011 2362 

Traume si intoxicaţii 1805 1365 1260 

Boli infecţioase si parazitare 1152 1177 1651 

Bolile sistemului cardiovascular 824 743 784 

Bolile sistemului nervos 322 335 359 

Tuberculoza 164 133 162 

*inclusiv la intrare in sistem 42(25,4%) 31(23%) 56(34,5%) 

TOTAL 12948 14360 14499 

   

 Structura mortalităţii printre deţinuţi 

Maladia 2010 2011 2012 

Tuberculoza 10 10 3 

HIV / TB 3 11 4 

SIDA propriu zis (fără TB) 0 1 2 

Cancer 7 5 0 

Bolile sistemului  nervos 1 0 0 

Bolile sistemului  cardiovascular 15 13 6 

Bolile sistemului respirator (fără TB) 1 0 1 

Bolile sistemului digestiv 1 0 6 

Leziuni traumatice, intoxicaţii, septicemii 1 2 4 

Suicid 5 7 5 

TOTAL 44 49 31 
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Deși în anul 2012  mortalitatea printre deținuți a scăzut considerabil, s-a înregistrat o 

tendință de creștere a morbidității prin tuberculoză, bolile sistemului respirator, bolile infecțioase 

și parazitare, bolile sistemului digestiv. În opinia avocatului parlamentar  aceste date sunt un 

motiv de îngrijorare, în special pentru DIP și administrația instituțiilor penitenciare. 

Cu referire la numărul deţinuţilor din sistemului penitenciar care se află la evidenţă cu 

TBC, (cazuri noi, recidive), inclusiv cu TBC MDR (multidrogrezistentă),  la numărul deţinuţilor 

care au fost depistaţi cu TBC în penitenciare în perioada anilor 2006 - 2012, cît și la numărul 

deţinuţilor care au urmat tratamentul de TBC conform strategiei DOTS şi DOTS+, se arestă 

următoarea situație: 

Categorii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Caz nou microscopic pozitiv 106 71 38 38 33 14 30 

Caz nou microscopic negativ 195 153 110 76 77 51 87 

Caz nou extrapulmonar 13 6 3 5 5 7 0 

Caz nou extrarespirator 0 3 2 1 3 1 0 

Recidivă microscopic pozitivă 82 82 44 38 19 21 13 

Recidivă microscopic negativă 99 91 48 36 26 35 32 

Recidivă extrapulmonară 0 1 0 0 1 1 0 

Incidenţa globală 495 406 245 192 164 133 162 

 

Conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiției
153

, în anul 2012 urma să fie elaborat  proiectul de modificare a cadrului normativ pentru 

asigurarea independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de detenţie, prin 

transferul lor în subordinea Ministerului Sănătăţii. Aceste modificări urmau să intervină  pentru a 

conferi valoare probatorie examenului medical independent în cazurile de pretinse acte de 

tortură, pentru a elimina contradicţiile în ceea ce priveşte calificarea acţiunilor drept acte de 

tortură şi pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu gravitatea acestora. 

Nedefinitivarea proiectelor de modificare a actelor normative ce țin de asigurarea independenței 

organizaționale și instituționale a lucrătorilor medicali din instituțiile de detenție este una dintre 

principalele deficiențe la implementarea pilonului VI din Strategie – ”Respectarea drepturilor 

omului în sectorul justiției”. 

 

Recomandări 

 analiza necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare pentru a spori  gradual   

resursele  financiare alocate acestor instituţii;  

 asigurarea unui control eficient al respectării normelor sanitaro-igienice în penitenciare, 

inclusiv asupra stării vestimentației și a lenjeriei de pat a condamnaților; 

                                                           
153 Aprobat prin Hotărîrea parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 
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 instruirea lucrătorilor instituţiilor ce asigură detenţia persoanelor în domeniul prevenirii şi 

combaterii torturii şi a relelor tratamente; 

 sistarea activității penitenciarului 13 din mun. Chișinău. 

 

 

   Starea legalității și disciplinei militare în Forțele Armate   

 

Întru realizarea sarcinilor MNPT și prevenirea relațiilor nestatutare între militari, în anul 

2012 au fost efectuate 27 vizite  în cadrul Forțelor Armate, dintre care 11 vizite în unitățile 

militare ale Departamentului Trupelor de Carabinieri, 12 vizite în unitățile militare ale Armatei 

Naționale și 4 vizite în Serviciul Grăniceri.  

Comparativ cu anii precedenți, nu au fost înregistrate dificultăți majore în partea ce ține 

de accesul în aceste instituții, cu excepția pichetului de grăniceri Vulcanești (actualmente poliția 

de frontieră).  

În timpul  discuțiilor cu comandanții unităților, aceştia au evidențiat deficiențele 

procesului de încorporare a militarilor,  în special, inactivitatea  sau activitatea nesatisfăcătoare a 

comisiilor medico-militare și de recrutare-încorporare a cetățenilor. Astfel, pe parcursul 

satisfacerii serviciului militar, mulți  militarii în termen sunt diagnosticați cu maladii psihice sau 

cu alte maladii grave ce nu permit satisfacerea serviciului militar. Spre exemplu, la data de 26 

aprilie 2012 în armata națională a fost încorporat militarul X. care peste  4 zile a avut un conflict 

cu alt recrut și a devenit deprimat (a refuzat neîntemeiat să se alimenteze, să execute ordinile 

superiorilor, s-a izolat de cei din jur), fără a manifesta agresivitate. Militarul a fost internat în 

Spitalul Clinic Militar Central și, ulterior, în IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie. În urma 

efectuării expertizei de constatare a stării psihice  a fost recunoscut inapt pentru satisfacerea 

serviciului militar.  

Pe parcursul tuturor vizitelor au fost purtate discuţii individuale cu militarii în termen, 

implicaţi în serviciul de zi, serviciul în cantină, serviciul pază, serviciul patrulă. Nimeni dintre ei 

nu a reclamat aplicarea torturii, discriminarea sau comportament neadecvat din partea 

comandanţilor, pedagogilor, ofiţerilor şi sergenţilor.  

 

Condițiile de cazare 

De regulă, în toate unitățile militare dormitoarele sunt spațioase și curate, bine aerisite, 

geamurile sunt suficient de mari pentru a permite pătrunderea luminii naturale. Dormitoarele 

sunt amenajate cu paturi separate, dotate  suficient cu  lenjerie, pături, perne, ştergare (pentru faţă 

şi pentru picioare), ciupici pentru baie. Fiecare militar are la dispoziție cîte un taburet pentru 

fiecare militar şi o noptieră  pentru păstrarea lucrurilor personale.  
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Totuși, în timpul vizitelor au fost depistate și carențe la acest capitol.  Astfel, în unele 

unități militare  persistă igrasia (în dormitoare, în cantine, în sălile de baie), care nu dispare în 

pofida reparațiilor cosmetice efectuate periodic. În unitatea militară 1045 a DTC este exploatată 

o parte din clădire dat fiind faptul că cealaltă parte nu corespunde condițiilor necesare de trai. 

Baia și cantina care sunt în stare deplorabilă și necesită  reparație capitală.  

În partea ce ține de cantitatea, calitatea hranei sau lipsa unor produse alimentare, 

plîngeri din partea militarilor nu au parvenit. În timpul vizitelor s-a constatat că  în unele unități 

în blocurile alimentare (cantina, secţia de preparare a hranei, secţia de spălare a veselei) pe pereţi 

şi pe pod persistă igrasia, se simte  umeditate înaltă şi un miros neplăcut. În secţiile de spălare a 

veselei podeaua şi pereţii pe alocuri este deteriorată, robinetele, ţevile de scurgere a apei, 

lavoarele pentru spălarea  veselei sunt ruginite.În secţiile de prelucrare a produselor alimentare 

pereţii la fel sunt umezi, ţevile care trec prin aceste secţii sunt ruginite. 

Conform Regulamentului privind asigurarea alimentară a Armatei Naționale pe timp de 

pace, aprobat prin Ordinul ministrului Apărării nr.150 din 1 iulie 2003, ”fiecare cantină a unităţii 

militare trebuie să dispună de toate încăperile necesare de producere, gospodărie şi tehnică, sală 

pentru primirea hranei, utilaj tehnologic, frigorifer şi alt inventar, care asigură condiţiile normale 

pentru pregătirea hranei şi primirea ei de către efectiv”.  În unitatea militară 1045 starea de fapt 

constatată contravine prevederii citate.  Avocatul parlamentar, în calitate de MNPT, a înaintat un 

aviz cu recomandări de reparare a clădiri pentru extinderea spațiului locativ destinat  militarilor 

în termen  și efectuarea lucrărilor de reparație în baie și ospătărie.   

 Au fost depistate carențe și în unitatea militară 1003 a DTC, în care personalul cantinei 

nu respectă normele sanitare  de spălare a veselei. Nu sînt respectate condițiile de păstrare a 

produselor alimentare ușor alterabile și regimul de temperatură la păstrarea cărnii congelate din 

considerente că camera frigorifică funcționează în regimul de temperatură de 10
o 
C.  

 Blocurile sanitare din aceeași unitate militară sînt în stare deplorabilă, persistă mirosul 

neplăcut și antisanitaria, lipsesc soluții dezinfectante pentru spălarea mîinilor, instalațiile sanitare 

sunt amplasate astfel, încît nu asigură intimitatea oamenilor în timpul satisfacerii necesităților 

fiziologice. Blocul sanitar necesită  reparație capitală. În baie au fost atestate aceleași nereguli. 

Situația existentă în această unitate militară poate fi apreciată nesatisfăcătoare. 

Conform  art.26 lit. j) din Legea cu privire la statutul militarilor nr.162-XVI din 

22.07.2005, este indicat că militarii trebuie să aibă grijă de sănătatea lor, să respecte regulile 

igienei personale şi sociale şi să nu-şi permită deprinderi dăunătoare. Conform standardelor 

impuse de Ministerul Apărării, în lavoare se instalează 2-3 cabine cu duș pentru îmbăierea 

efectivului. Robinetele pentru spălare și cabinele pentru duș se conectează la rețeaua de apă rece 

și apă fierbinte. În lipsa comunicațiilor respective se instalează 2-3 încălzitoare de apă 
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electrice
154

. În unele unități nu există cabine de duș unde militarii ar putea să își mențină zilnic 

igiena personală. În aceste situații militarii  se spală cu apă rece  de asupra lavoarelor.  

Din discuțiile cu conducerea Ministerului Apărării despre condițiile descrise rezultă  că pentru 

înlăturarea carențelor depistate sunt necesare resurse financiare suplimentare pentru reparația 

capitală a încăperilor aflate în stare deplorabilă. Reparațiile cosmetice care se fac anual nu 

schimbă semnificativ situația. 

Întru asigurarea accesului la informație al militarilor în termen, în fiecare unitate militară 

este plasat cîte unu sau mai multe televizoare, la care pot fi vizionate conform programului zilei 

pe unitate emisiuni TV. Fiecare companie dispune de sală de odihnă unde militarii pot sa își 

petreacă timpul liber, unele dintre ele sunt dotate cu ungher juridic, literatură artistică, ziare 

informative și unele dispun de „ungheraș religios” unde poate să se practice un cult religios
155

, 

sau dispun de odăi special amenajate în acest scop. O carență depistată este  insuficiența  cărților, 

în special a literaturii artistice, scrise în limba de stat. Majoritatea cărților sunt în limba rusă sau 

sunt tipărite  în limba moldovenească cu grafie chirilică. Militarii sînt mulțumiți de ceea ce le 

pun la dispoziție  unitățile militare și nu au înaintat plîngeri la acest capitol. 

 Zilnic şi conform orarului, comandanţii plutoanelor şi comandanţii de companie predau 

lecţii la pregătirea socio-statală şi pregătirea juridică. Pentru identificarea  problemelor cu care se 

confruntă militarii în termen , sistematic se organizează  lucru educativ individual şi în grup. 

 

Asistența medicală 

Potrivit art.15 din Legea cu privire la statutul militarilor nr.162 din 22.07.2005, militarii 

beneficiază de dreptul la asistenţă medicală şi la tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit, 

acordate din contul statului în subunităţile, unităţile şi instituţiile medico-militare. Pentru a 

realiza această prevedere legală, unitățile militare dispun de puncte medicale în care activează 

medici şi asistente medicale. Medicii sînt responsabili pentru acordarea asistenţei medicale 

militarilor ori de cîte ori este necesar  şi  pentru calitatea alimentării acestora.  

În caz de îmbolnăvire, militarii sînt tratați ambulator sau transferați în punctele medicale 

pentru tratament prin dispensarizare. În cazul unor complicații, maladii grave sau  intervenţii 

chirurgicale, militarii din DTC sunt plasaţi în Spitalul Ministerului Afacerilor Interne, iar 

militarii din Armata Națională – în spitalul Clinic Militar al Ministerului Apărării sau în Centrul 

                                                           
154 Îndrumarul plutonierului pe companie aprobat prin directiva șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale nr. D-1 din 

18.01. 
155Art.11 aln.1 din Legea nr. 162-XVI  din  22.07.2005, cu privire la statutul militarilor este menționat  Militarii au 

dreptul, în afara timpului de îndeplinire a obligaţiilor serviciului militar, să practice un cult religios recunoscut de stat şi să 

participe la ritualuri religioase. 
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consultativ diagnostic. În unele unități se acordă sau dispun de saloane atît primul ajutor medical, 

încăperi pentru pansamente, chirurugie septică  și asistența stomotologică. 

Calitatea asistenței medicale este adecvată. Sălile de proceduri și izolatoarele medicale  

sînt, de regulă,  curate,  aerisite corect și dezinfectate. Însă în unele unități monitorizate condițiile 

în care  se acordă asistența medicală sunt  nesatisfăcătoare– persistă igrasia,  ventilarea 

insuficientă, temperatura joasă, umezeala din cauza acoperușului deteriorat. Comandanții 

unităților motivează acestă stare de lucruri prin lipsa de resurse  financiare. 

Cu toate acestea, militarii nu s-au plîns pe calitatea și condițiile în care li se acordă 

asistența medicală. 

Prin ordinul Ministrului apărării nr.464 din 10 decembrie 2012, a fost creată o Comisie 

pentru studierea fenomenului de încălcare a regulilor statutare dintre militari în cadrul Armatei 

Naționale, (care a activat pînă la 31 ianuarie 2013) și din a cărei componență au făcut parte 

reprezentanți ai mediului academic, asociațiilor obștești, psihologi, juriști. Cu titlu de expert 

național a fost invitat să participe la lucrări și reprezentantul Centrului pentru Drepturile Omului 

din Moldova. 

În perioada activității Comisiei au fost monitorizate 15 unități militare ale Ministerului 

apărării, inclusiv Spitalul Clinic Militar și Centrul consultativ-diagnostic. Au fost examinate 

condițiile de trai, alimentația ostașilor, volumul și calitatea asistenței medicale și dotarea cu 

echipament. De asemenea, militarii au fost intervievați prin intermediul anchetelor anonime. 

Comisia a constatat că pentru toți tinerii, dar în special pentru cei care provin din familii 

social-vulnerabile, armata reprezintă o oportunitate de a se dezvolta, de a învăța și a căpăta 

experiență de viață. 

În ceea ce privește relațiile neregulamentare, s-a stabilit că 2,4% dintre militari 

intervievați au fost maltratați fizic pe parcursul serviciului. Chiar dacă psihologii susțin că este 

un procent nesemnificativ, acest lucru urmează a fi analizat minuțios de către conducerea 

Armatei Naționale. 

De regulă, relațiile neregulamentare înregistrate nu depind de mediul în care se află 

militarii, ci de personalitatea lor, de modul în care se manifestă în situații dificile, specifice 

mediului cazon, care este unul mai riguros. Anume din acest considerent în Armata Națională a 

fost creat Serviciul psihologic, care va permite psihologilor să lucreze cu fiecare militar 

individual, în special în situații în care persoana prezintă stări stresante, are reacții spontane sau 

neprevăzute în colectiv.   

În concluzie este de menționat că în cadrul vizitelor efectuate în anul 2012 în unitățile 

militare au fost stabilite aceleași nereguli ca și în anii precedenți: lipsa resurselor financiare 

pentru efectuarea unor reparații esențiale; condiții nesatisfăcătoare în blocurile locative, 
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alimentare, în  încăperile pentru baie; lipsa unui control eficient asupra respectării regulilor 

sanitar-igienice în cantine, băi; starea igienică neadecvată a  lenjeriei; activitatea nesatisfăcătoare 

a comisiilor medico-militare. 

În cele mai multe cazuri conducerea Ministerului Apărării și a Departamentului 

Trupelor de Carabinieri au argumentat neîndeplinirea recomandărilor înaintate anterior  de 

avocatul parlamentar, în calitate de MNPT, prin lipsa resurselor financiare.   

 

Recomandări: 

 Organizarea cursurilor de pregătire profesională și a celor de instruire cu referire la 

îndatoririle generale și speciale ale angajaţilor unităţii militare, în aspectul de cultivare a 

spiritului de intoleranţă faţă de relele tratamente; 

 Întreprinderea de măsuri organizatorice în toate unităţile militare ale Armatei Naţionale  

și Trupele de Carabinieri pentru identificarea carenţelor la capitolul condiţii în blocul 

alimentar, baia și blocul medical pentru a le diminua; pentru asigurarea unor condiţii 

decente militarilor în timpul de satisfacere a serviciului militar;  

 Întreprinderea de măsuri organizatorice pentru a asigura Comisiile medicale de 

încorporare a cetăţenilor în cadrul Forţelor Armate ale Republicii Moldova cu specialiști 

de profilul necesar pentru a garanta funcţionalitatea lor. 

 

 

 

Instituțiile psihiatrice 

 

Republica Moldova are o populație de  3 mln. 560,4 mii, fără populaţia localităţilor din 

partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender. Se estimează că prevalența prin  tulburări mintale 

și de comportament constituie circa 95.000
156

, însă nu se știe exact numărul persoanelor cu 

dizabilități mintale  care își duc existența separat de societate și izolat de ochii publicului, fiind 

”invizibili”, în spitale de psihiatrie și în internate psihoneurologice, adesea situate în locuri 

îndepărtate. După plasarea în aceste instituții, persoanele cu dizabilități mintale devin vulnerabile 

la exploatare şi abuz, deoarece acestea au puţine contacte cu lumea din exterior şi au acces 

limitat la servicii, cum ar fi consultanţa şi asistenţa juridică calificată, campaniile de advocacy.  

Prin Constituţia sa, Republica Moldova s-a angajat să asigure persoanelor cu dizabilităţi o 

protecţie specială din partea întregii societăţi, condiţii adecvate de tratament, de instruire şi de 

integrare socială. Republica Moldova a recunoscut standardele internaţionale, care au devenit 

parte componentă a cadrului legal naţional, a întreprins o serie de reforme şi programe naţionale 

privind sănătatea mintală. Însă, inconsecvenţa legislaţiei, dar şi a măsurilor de implementare a 

acesteia, lipsa de coordonare între organele guvernamentale responsabile lasă multe persoane cu 

                                                           
156http://ms.gov.md/_files/10855-Indicatori%2520preliminari%2520%2520anii%25202010-2011.pdf 

http://ms.gov.md/_files/10855-Indicatori%2520preliminari%2520%2520anii%25202010-2011.pdf
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dizabilităţi mintale fără sprijinul extrem de necesar. Aceşti oameni se confruntă în continuare cu 

stigmatizarea, izolarea şi discriminarea bazată pe dizabilitate, care sînt adesea agravate de 

stereotipuri şi prejudecăţi; condiţiile de cazare adesea sînt deplorabile; barierele psihologice şi 

sociale împiedică incluziunea şi participarea lor în viaţa socială a comunităţii. În opinia 

avocaților parlamentari, Moldova nu a depus suficiente eforturi pentru a îmbunătăţi viaţa 

persoanelor cu dizabilităţi mintale şi de a aduce legislaţia, politicile şi practicile în conformitate 

cu cerinţele şi standardele internaţionale.  

  Opinia publică cunoaște prea puțin despre ceea ce se întîmpla în aceste instituţii închise, 

în care există un risc sporit de încălcare a drepturilor omului. Din aceste considerente controlul 

public prin monitorizări și inspecții independente poate contribui considerabil la prevenirea 

torturii şi tratamentelor inumane sau degradante.  

Pe parcursul anului 2012 avocații parlamentari, cu sprijinul membrilor Consiliului 

consultativ și experților, au continuat să monitorizeze aplicarea standardelor privind drepturile 

omului în spitalele de psihiatrie şi în internatele psihoneurologice, prestatoare de servicii medico-

sociale persoanelor cu dizabilităţi mintale. Au fost efectuate 9 vizite: 3 vizite în spitalele de 

psihiatrie aflate în subordinea MS și 6 vizite în internatele psihoneurologice aflate în subordinea 

MMPSF. Situația atestată a fost apreciată  și evaluată prin prisma Normelor CPT, cu referire la 

condițiile de viață, prevenirea relelor tratamente, mijloacele de constrîngere aplicate și alte 

aspecte importante.  

Analiza informaţiilor şi a datelor colectate în timpul vizitelor  evidenţiază lipsa 

progreselor semnificative în punerea în aplicare la nivel naţional a Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, subdezvoltarea programelor de sprijin în comunitate pentru 

persoanele cu dizabilităţi mintale şi, în consecinţă, practic nici o mişcare pentru a înceta negarea 

continuă a drepturilor fundamentale ale omului pentru persoanele cu dizabilităţi mintale. 

 

Spitalele de psihiatrie  

Spitalele de psihiatrie sînt instituții medico-sanitare publice, care acordă asistență 

medicală specializată, în condiții de staționar, privind examinarea, diagnosticarea, tratamentul și 

recuperarea psiho-socială. Spitalele de psihiatrie sînt subordonate nemijlocit fondatorilor, iar în 

plan organizator-metodic - Ministerului Sănătății.  

În Republica Moldova funcționează trei spitale de psihiatrie – Spitalul clinic de 

psihiatrie din municipiul Chișinău, Spitalele de psihiatrie din Bălți și Orhei. 
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În spitalele de psihiatrie sînt plasate, în afara pacienților internați de bună voie (internare 

voluntară), persoane spitalizate fără acordul lor în cazurile în care există anumite circumstanțe
157

, 

ca urmare a procedurilor civile (internarea nevoluntară). De asemenea, în aceste instituții 

medicale  sunt plasate și persoanele care au săvîrșit fapte prejudiciabile, prevăzute de legea 

penală în stare de  iresponsabilitate, ale căror internare a fost dispusă printr-o hotărîre 

judecătorească în cadrul unei proceduri penale.  

În rapoartele anterioare
158

 au fost descrise anumite probleme specifice spitalelor de 

psihiatrie, cu privire la procedura de internare și spitalizare fără liberul consimțămînt, aplicarea 

măsurilor de conterționare, standardele și condițiile hoteliere, mecanismele de petiționare etc. 

Generalizînd  situația prin prisma vizitelor efectuate în ultimii doi ani, au fost găsite în acest 

domeniu un șir de probleme de sistem, din care pot rezulta cu ușurință încălcări ale drepturilor 

omului.  

Condiţiile materiale din spitalele de psihiatrie ar trebui să creeze un mediu terapeutic 

pozitiv care presupune, înainte de toate, asigurarea unui spaţiu suficient pentru fiecare pacient, 

precum şi iluminarea, încălzirea, aerisirea adecvate ale acestuia, întreţinerea satisfăcătoare a 

instituţiei şi conformarea cu regulile sanitaro-igienice. Inadvertențele în aceste domenii pot duce 

rapid la situații care se aseamănă cu cele ale “tratamentelor inumane sau degradante. 

Implementarea mecanismului de  monitorizare a calităţii serviciilor acordate populaţiei de către 

unităţile medico-sanitare,  prin intermediul evaluării şi acreditării
159

, a impulsionat într-o 

oarecare măsură  îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere prin efectuarea reparaţiilor, instalarea 

cazanelor de încălzire a apei, reutilarea sălilor de baie şi a WC-urilor, micşorarea numărului de 

paturi în saloane, renovarea mobilierului. Normele  sanitare privind condiţiile de igienă pentru 

instituţiile medico-sanitare
160

 contribuie într-o oarecare măsură  la crearea şi menţinerea unor 

cerinţe unice privind amplasarea, amenajarea, utilarea,  şi întreţinerea instituţiilor medico-

sanitare. Cu toate acestea, în spitalele de psihiatrie nu a reușit deocamdată  implementarea 

cerinţelor pentru amplasarea, amenajarea, utilarea, întreţinerea instituţiilor medico-sanitare, 

specificate în  Regulamentul sanitar  privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-

sanitare. În consecință, condiţiile de sejur nu sînt maxim favorabile pentru recuperare psiho-

socială, nu este asigurată intimitatea pacienţilor.  

                                                           
157 Art. 28 din Legea privind sănătatea mentală nr. 1402 din 16.12.1997: persoana suferindă de tulburări psihice poate fi 

spitalizată în staționarul de psihiatrie fără liberul ei consimțămînt sau al reprezentantului ei legal, pînă la emiterea hotărîrii 

judecătorești, dacă examinarea sau tratarea ei este posibilă numai în condiții de staționar, iar tulburarea psihică este gravă și 

condiționează: a)pericolul social direct; b)prejudiciul greav sănătății sale dacă nu i se va acorda asistență psihiatrică. 
158 http://www.ombudsman.md/md/tematice/; http://www.ombudsman.md/md/rapoarte%20mnpt/; 

http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/CpDOM_Raport_2011ANEXE.pdf   
159Legea privind evaluarea şi acreditarea în sănătate nr. 552 din 18 octombrie 2001; Hotărîrea Guvernului cu privire la Consiliul 

naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate nr. 526 din 29 aprilie 2002 
160Hotărîrea Guvernului nr. 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru 

instituţiile medico-sanitare 

http://www.ombudsman.md/md/tematice/
http://www.ombudsman.md/md/rapoarte%20mnpt/
http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20PDF/CpDOM_Raport_2011ANEXE.pdf


128 
 

Lucrul cu persoanele care suferă de dizabilități mintale este o sarcină dificilă pentru 

toate categoriile de personal implicate – medici, asistenți medicali, infirmieri, personal auxiliar.  

În acest context, deficitul de personal, formarea inadecvată și condițiile de muncă precare sunt 

doar cîteva  aspecte  care sunt strîns legate de prevenirea relelor tratamente. 

Pentru toate spitalele de psihiatrie sunt caracteristice fluctuația sporită a cadrelor, lipsa 

specialiștilor (psihologi,  asistenţi sociali şi instructori de ergoterapie), volumul sporit de bolnavi  

la un  medic psihiatru, salarizarea insuficientă și diminuarea sporurilor pentru  munca în condiţii 

nocive și de risc major, efortul emoțional excesiv și surmenajul sporit în urma contactului 

permanent cu pacienții, insuficiența personalului medical inferior, neasigurarea securității fizice 

a personalului. Nu este asigurată pregătirea inițială și continuă a infirmierilor privind specificul 

lucrului cu persoanele cu dizabilități mintale: lipsesc instruirile speciale privind prevenirea şi 

gestionarea comportamentului agresiv; prevenirea utilizării abuzive  şi utilizarea în condiții de 

siguranță a măsurilor de imobilizare și izolare;  drepturile omului, în general, și drepturile 

pacientului, în special. Atitudinea personalului medical faţă de pacienţi, în unele cazuri,  chiar  

lezează demnitatea persoanei. Toate acestea au un impact  direct asupra respectării drepturilor 

omului, asupra calității îngrijirilor medicale, tratamentului și reabilitării și creează  un risc serios 

în ceea ce priveşte  potenţialele abuzuri față de pacienți din partea personalului mai puţin 

calificat.  

Neasigurarea garanțiilor procesuale la internarea pacienților fără  liberul consimțămînt 

este o altă carență de sistem.  

De regulă, la internare în staţionarul de psihiatrie pacienților li se solicită semnarea 

consimţămîntului pentru spitalizare şi trebuie să li se dea  explicații privind diagnosticul și 

tratamentul/medicația. Acest consimţămînt este anexat la fişa de boală a pacientului. În urma 

studierii documentației medicale, s-a constatat că pacienții nu întotdeauna  semnează formularul 

consimțămîntului pentru spitalizare sau că semnătura nu corespunde cu semnătura de pe alte 

acte. În timpul vizitelor s-a stabilit că, atunci cînd pacientul refuză  să-şi dea liberul 

consimţămînt pentru spitalizare, semnătura se obţine prin convingere şi insistenţă, făcîndu-se 

trimitere la spitalizarea fără liberul consimţămînt şi la procedura judiciară. Convingerea sau chiar 

”constrîngerea” de a da "liberul" consimțămînt pentru internarea în spitalul de psihiatrie este o 

practică larg răspîndită în toate spitalele de psihiatrie. 

Multiplele discuții cu pacienții și personalul privind procedura de internare pun la 

îndoială valabilitatea consimțămîntului pacienților pentru internarea  voluntară  și sugerează  că 

ei sînt, în realitate, lipsiți de libertate. Aceste cazuri ar trebui, de fapt, considerate ca "internare 

nevoluntară”. În plus, eforturile depuse de personalul medical pentru a asigura liberul 

consimțămînt pentru spitalizarea în staționarul de psihiatrie, înseamnă că acești pacienți sînt 
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lipsiți de drepturile și garanțiile  de protecție  valabile în cazul internării nevoluntare, cum ar fi  

controlul judiciar al detenției. Avînd în vedere că majoritatea pacienții sînt internați cu liberul 

consimțămînt, prezintă îngrijorare o utilizare atît de redusă a procedurii legale de internare fără 

liberul consimțămînt în situația atestată de facto.  

În concluzie, se pare că personalul spitalelor de psihiatrie recurge la convingere și 

exercitare de presiuni pentru a obține liberul consimțămînt pentru internarea în staționarul de 

psihiatrie pentru a evita inițierea procedurii judiciare de internare nevoluntară, care este mai 

complicată și de durată. Această abordare cultivă lipsa respectului pentru  drepturile omului în 

spitalele de psihiatrie și favorizează mediile în care încălcările drepturilor omului pot avea loc 

mai ușor.  

Bolnavii  cu tulburări psihice grave, care condiţionează pericol pentru sine şi cei din jur 

sau care pot provoca prejudiciu grav sănătăţii sale, dacă nu i se va acorda asistenţa psihiatrică în 

condiţii de staţionar, pot fi spitalizați fără liberul lor consimţămînt. În spitalele de psihiatrie nu 

există date statistice centralizate referitoare  la numărul total al pacienţilor spitalizaţi fără liberul 

consimţămînt.  Aceste informaţii pot fi selectate nemijlocit în fiecare secţie.  

Conform materialelor examinate, în majoritatea cazurilor  instituţiile respectă termenul 

de 48 de ore, perioadă în care  persoana spitalizată trebuie să fie supusă examenului medical. 

Este respectat şi termenul de 24 de ore pentru expedierea avizului medical instanţei de judecată 

pentru a hotărî asupra aflării ulterioare în staţionar a persoanei.  

Însă pacienții internați fără liberul consimțămînt s-au plîns pe faptul că nu  sînt aduși la 

judecată, că nu-și văd avocatul care le apără drepturile în proces, că nu primesc copia hotărîrii 

judecătorești și că se sînt excluși din procesul judiciar unde li se decide soarta. Spre exemplu, în 

timpul vizitei din 2 octombrie 2012 în Spitalul Clinic de Psihiatrie  (Secția nr. 11 psihiatrie 

femei), personalul a afirmat încă o dată că pacienții, de regulă, nu participă la examinarea cererii  

de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt; că practic nu au existat cazuri 

ca pacienții să fie vizitați de avocați; că hotărîrile judecătorești privind spitalizarea fără liberul 

consimțămînt nu sunt  înmînate pacienților și nici nu le sunt aduse la cunoștință (acestea sunt 

anexate la dosarul personal al pacientului).   

Nerespectarea garanțiilor procesuale la internare a pacienților fără liberul consimțămînt 

a devenit o problemă de sistem, generată atît de imperfecțiunea cadrului normativ, cît și de 

factori umani. Anterior avocații parlamentari au întreprins acțiuni, în limitele atribuțiilor de care 

dispun, pentru soluționarea acestora, însă în cadrul vizitelor efectuate pe parcursul anului 2012 s-

a constată că situația nu s-a schimbat spre bine. 
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Astfel, în situația în care legislația care reglementează procedura internării fără liberul 

consimțămînt în staționarul de psihiatrie
161

 nu asigură în deplină măsură principiile de bază ale 

legiferării – coerenţa, consecvenţa şi  echilibrul între  reglementările concurente în partea ce ţine 

de locul examinării cererii de spitalizare, sîntem de față cu o aplicare neuniformă  a acesteia. În 

consecință, cererile de spitalizare fără liberul consimțămînt în staționarul de psihiatrie se 

examinează în unele cazuri nemijlocit în staționar cu participarea pacientului, în alte cazuri - în 

instanța judecătorească, fără participarea acestuia. În majoritatea cazurilor ședințele de judecată 

se pronunţă în lipsa pacienților, administrația  instituției invocînd starea psihică a acestora, care 

nu le permite să se prezinte în fața instanței. Examinarea cererii de spitalizare în staţionarul de 

psihiatrie fără liberul consimţămînt are loc în şedinţă de judecată cu participarea  

reprezentantului staţionarului de psihiatrie care solicită spitalizarea şi a reprezentantului legal al 

persoanei a cărei spitalizare se cere. În timpul monitorizărilor nu a putut fi stabilit numărul 

cererilor de spitalizare fără liberul consimţămînt respinse de către judecători, dar  personalul 

medical  din  instituțiile vizitate a afirmat că toate cererile sînt acceptate. La fel, nu a fost  

posibilă stabilirea  numărului hotărîrilor judecătorești contestate de pacienţi sau de reprezentanţii 

lor legali. 

Din discuțiile cu grupurile profesionale și din informațiile solicitate de la diferite 

instituții  s-a constatat că magistrații nu au o pregătire specială și nu beneficiază de formare 

continuă în domeniul vizat. De cele mai dese ori hotărîrile lor privind încuviințarea spitalizării în 

staționarul de psihiatrie se bazează pe documentele prezentate de reprezentanții spitalului și pe 

discuțiile cu medicul care solicită internarea forțată, pacienții rămînînd în afara oricăror 

interacțiuni cu judecătorii. Acesta este un motiv serios de îngrijorare, în special avînd în vedere 

faptul că discuția persoanei suferinde cu un judecător poate fi singura oportunitate de acces la 

justiție și unica șansă de a vorbi despre nedorința internării. În planurile de formare continuă a 

judecătorilor, inclusiv pentru anul 2013, elaborate de Institutul Național al Justiției, nu sînt 

introduse subiecte ce țin de studierea particularităților soluționării cauzelor privind încuviințarea 

spitalizării în staționarul de psihiatrie fără liberul consimțămînt, declararea incapacității 

persoanei din cauza unei tulburări psihice și alte aspecte din domeniul vizat.  În primul semestru 

                                                           
161 Conform prevederilor art. 315 din Codul de procedură civilă, cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul 

consimţămînt  se examinează de instanţă  în termen de 5 zile de la pornirea procesului. Şedinţa de judecată are loc în localul  

instanţei  judecătoreşti. Persoana spitalizată în staţionarul de psihiatrie  fără liberul ei consimţămînt  este în drept să participe la 

soluţionarea  pricinii dacă  reprezentantul instituţiei de psihiatrie  constată că sănătatea  îi permite. Examinarea cererii de 

spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt are loc în şedinţă de judecată cu participarea obligatorie a 

reprezentantului staţionarului de psihiatrie care solicită spitalizarea şi a reprezentantului legal al persoanei a cărei spitalizare se 

cere. În acelaşi timp, art. 33 din Legea  privind sănătatea mintală  prevede „că cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie 

fără liberul consimţămînt este examinată de judecător în decursul a 3 zile de la primire în instanţă judecătorească sau în staţionar. 

Persoana spitalizată în staţionarul de psihiatrie fără liberul ei consimţămînt este în drept să participe la examinarea problemei 

legate de spitalizarea sa. Dacă starea psihică nu permite persoanei să se prezinte în instanţă judecătorească, cererea de spitalizare 

fără liberul consimţămînt este examinată de judecător în staţionarul de psihiatrie.  
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al anului 2012 (26 martie) Institutul Național al Justiției a organizat un seminar cu genericul 

"Aplicare Legii privind sănătatea mintală", la care urmau să  participe 23 de judecători și 10 

procurori.
162

  

În cazul acordării de asistenţă psihiatrică, persoana suferindă de tulburări psihice are 

dreptul la asistenţa avocatului, inclusiv a unui avocat din oficiu. Legea obligă administraţia 

instituţiei care acordă asistenţă psihiatrică  să asigure posibilitatea invitării avocatului, cu 

excepţia cazului în care persoana suferindă prezintă pericol social sporit
163

. Administraţia 

staţionarului de psihiatrie şi personalul medical sînt obligaţi să creeze condiţii pacienţilor pentru 

corespondenţă, pentru înaintarea de reclamaţii şi cereri către avocat, autorităţile publice, 

procuratură, instanțe judecătorești
164

. De regulă, pacienții nu beneficiază de serviciile unui avocat 

ales fie din cauza constrîngerilor materiale, fie din necunoaștere a dreptului de a beneficia de 

serviciile unui avocat.  În majoritatea cazurilor persoanele, ale căror spitalizare în staţionarul de 

psihiatrie se cere, nu sînt  reprezentate în judecată de un  avocat ales, ci de un avocat desemnat 

de oficiul teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, care oferă 

asistență juridică gratuită. Majoritatea pacienților internați fără liberul consimțămînt s-au plîns că 

nu au avut oportunitatea de a se întîlni cu avocatul  desemnat înaintea ședinței de judecată. 

Avocatul în majoritatea cazurilor susține cererea spitalului de internare fără liberul consimțămînt 

sau propunerea spitalului de psihiatrie privind verificarea,  încetarea sau schimbarea măsurii de 

constrîngere cu caracter medical. Pacienților nu li se  oferă  asistență juridică pentru a  contesta 

internarea în spitalul de psihiatrie.  

Cadrul normativ în vigoare  obligă instituțiile de psihiatrie să informeze pacienții despre 

drepturile și obligațiile lor (drepturile pacientului specificate în Legea privind drepturile și 

responsabilitățile pacientului sau drepturile și obligațiile pacienților din staționarele de psihiatrie  

specificate în Legea privind sănătatea mintală). Întru exercitarea acestei prevederi legale, în 

instituţii este utilizat formularul Consimţămîntului informat asupra investigaţiilor şi procedurilor 

terapeutice, care se anexează la cartela medicală a bolnavului. Conform cerințelor acestui 

formular, pacienţilor  trebuie să li se  aducă la cunoştinţă, prin explicaţii suficiente şi într-un 

limbaj clar, accesibil următoarele informaţii: diagnosticul prezumtiv şi modul de stabilire al 

acestuia, scopul, metodele şi durata tratamentului propus, eventualele incomodităţi, riscuri sau 

efecte secundare ale tratamentului, riscurile şi posibilele consecinţe ale refuzului sau întreruperii 

tratamentului. Totodată pacienţii trebuie să fie informaţi despre drepturile şi responsabilităţile pe 

care le au, despre dreptul la confidenţialitate, dreptul de a refuza o anumită procedură de 

                                                           
162Plan de formare continuă pentru semestrul I al anului 2012, http://www.inj.md/files/u1/PDFOnline.pdf 
163Legea privind sănătatea mintală, art. 7 (3) 
164Legea privind sănătatea mintală, art. 38 lit. c) 

http://www.inj.md/files/u1/PDFOnline.pdf
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diagnostic sau de tratament cu care ei nu sînt de acord. Formularul trebuie să fie semnat de 

pacient sau reprezentantul lui legal.  

Cu toate acestea, pacienții conștientizează că în afară de drepturile  care se conțin în 

formularul Consimțămîntului, ei mai au și alte drepturi, inclusiv drepturi procesuale.
165

 Acest 

lucru ar însemna că ei nu știu că au dreptul să se întîlnească cu un avocat și să fie reprezentați de 

acesta, să facă cunoștință cu hotărîrea judecătorească și să o atace etc. S-a constatat că 

administrația spitalelor de psihiatrie nu numai că depune prea puțin efort pentru a informa 

pacienții asupra drepturilor omului, dar nici nu acordă importanță cuvenită  acestui subiect.  De 

exemplu, personalul unui spital a afirmat că unii pacienți știu, în principiu, că au dreptul să atace 

hotărîrea instanței judecătorești, dar sînt "prea bolnavi să înțeleagă acest lucru sau nu vor să o 

facă". Din acest considerent, hotărîrile instanțelor judecătorești privind spitalizarea în staționarul 

de psihiatrie fără liberul consimțămînt nici nu se înmînează pacienților, fiind anexate automat la 

dosarele medicale. Din discuţiile cu personalul medical se constată că nu au existat cazuri în care 

pacienţii au contestat hotărîrea instanţei de judecată privind prelungirea spitalizării fără liberul 

consimţămînt. Mai mult decît atît, nu există o procedură clară şi bine definită  de aducere la 

cunoştinţa (de înmînare) pacienţilor a hotărîrilor  instanţelor  judecătoreşti. Totodată, dosarele 

medicale nu conțin nici o dovadă că personalul informează pacienții despre temeiurile detenției, 

după cum o cere art. 5 alin. (2) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale. 

Principalul argument invocat de administrația și angajații spitalelor de psihiatrie întru 

justificarea situației existente este faptul că misiunea primordială este acordarea asistenței 

medicale, iar   procedurile  juridice și anumite cunoștințe speciale în acest domeniu nu țin de 

competența lor. Aceste abordări, ignoranța și stigmatizarea persoanelor cu dizabilități mintale dar 

și  necunoașterea/cunoașterea insuficientă a  drepturilor omului de către personalul spitalelor  de 

psihiatrie prezintă motive de îngrijorare deosebită.  

În timpul vizitelor în  spitalele de psihiatrie s-a constatat o carență legislativă privind 

aplicarea prevederilor art. 490 din Codul de procedură penală
166

. La momentul actual, executarea 

încheierilor privind internarea în instituția psihiatrică în temeiul articolului 490 din Codul de 

procedură penală este asigurată de către Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de 

Psihiatrie. Persoanele, în a căror privință este efectuată urmărirea penală și care se află în stare de 

arest  sînt  plasate în Secția de psihiatrie pentru tratament prin constrîngere cu supraveghere 

                                                           
165Legea privind sănătatea mintală, art. 5 (2) lit.b) 
166 ”La constatarea faptului de îmbolnăvire a persoanei în privinţa căreia se efectuează urmărire penală şi care se află în stare de 

arest, judecătorul de instrucţie dispune, în temeiul demersului procurorului, internarea ei în instituţia psihiatrică adaptată pentru 

deţinerea persoanelor arestate, dispunînd, totodată, revocarea arestului preventiv. Despre ameliorarea ulterioară a stării sănătăţii 

persoanei internate în instituţia psihiatrică, administraţia instituţiei înştiinţează imediat procurorul care conduce urmărirea penală 

în cauza respectivă”. 
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riguroasă, care este o subdiviziune curativ-preventivă prevăzută pentru aplicarea  măsurilor de 

siguranță  cu caracter medical în formă de tratament prin constrîngere, ce se efectuează în baza 

sentinței instanței judecătorești. Astfel, persoanele arestate, în a căror privință a fost revocat 

arestul preventiv, sînt plasate în subdiviziunea care asigură aplicarea măsurilor de constrîngere 

cu caracter medical față de persoanele în  a căror privință deja s-a dovedit faptul săvîrșirii unei 

fapte prejudiciabile prevăzute de legea penală, în baza sentinței de absolvire de pedeapsă sau de 

răspundere penală, fie în baza sentinței de liberare de pedeapsă și de aplicare a unor măsuri de 

constrîngere cu caracter medical. 

Este de menționat că în activitatea sa, Spitalul Clinic de Psihiatrie se conduce  de Legea 

privind sănătatea mentală nr. 1402 din 16.12.1997, Legea cu privire la expertiza judiciară, 

constatările tehnico-științifice și medico-legale nr. 1086 din 23.06.2000, Codul de procedură 

penală, Codul penal, Codul de executare. Conform prevederilor art. 11 din Legea privind 

sănătatea mentală, tratamentul persoanelor suferinde de tulburări psihice se efectuează cu liberul 

lor consimţămînt scris, excepţie făcînd cazurile aplicării unor măsuri medicale coercitive, în 

conformitate cu prevederile Codului penal
167

. În situația în care nu există claritate cu referire la  

deținerea persoanelor arestate, în a căror privință a fost revocat arestul preventiv,  și cu referire la  

tactica de acordare a asistenței psihiatrice  în conformitate cu toate actele normative ce țin de 

domeniul psihiatriei, sîntem de față cu deținerea ilegală a persoanelor internate în temeiul art. 

490 din Codul de procedură penală în Secția de psihiatrie pentru tratament prin constrîngere cu 

supraveghere riguroasă a ÎMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie pînă la pronunțarea sentinței. Pentru 

soluționarea problemei au fost înaintate  numeroase recomandări și propuneri privind revizuirea 

cadrului normativ în vigoare astfel, încît să fie asigurată legalitatea deținerii în instituția 

psihiatrică a persoanelor în a căror privința  este efectuată urmărirea penală și care se află în stare 

de arest. 

Recomandări: 

 Sensibilizarea opiniei publice privind situaţia persoanelor cu dizabilităţi mintale; 

 Revizuirea cadrului normativ care reglementează procedura de internare în instituția 

psihiatrică la constatarea faptului de îmbolnăvire a persoanei în a cărei privinţă se 

efectuează urmărire penală şi care se află în stare de arest; 

 Asigurarea calității asistenței juridice calificate prin responsabilizarea avocaților publici;  

 Asigurarea pregătirii speciale a judecătorilor care examinează cererile de spitalizare în 

staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt; 

 Asigurarea informării pacienților despre drepturile și libertățile fundamentale ale  omului; 

 Asigurarea realizării drepturilor procesuale de către pacienți în cazurile internării fără 

liberul consimțămînt; 

                                                           
167Art. 99 din Codul penal 
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 Asigurarea cunoaşterii de către angajaţii spitalului a principiilor şi standardelor 

internaţionale privind drepturile omului în general și a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, în special; 

 Dezvoltarea și menținerea abilităților personalului pe următoarele segmente: prevenirea şi 

gestionarea comportamentului agresiv; prevenirea utilizării abuzive  şi utilizarea în 

condiții de siguranță a măsurilor de imobilizare și izolare;   drepturile omului, în general, 

și drepturile pacientului, în special; 

 

Internatele psihoneurologice 

 

În cel de-al treilea raport General al său, în secțiunea dedicată serviciilor de sănătate din 

penitenciare  (cf.CPT/Inf (93) 12, paragrafele de la 30 la 77), CPT-ul a reamintit un anumit 

număr de criterii generale care i-au îndrumat activitatea (accesul la un doctor, tratamentul egal, 

consimțămîntul pacientului și confidențialitatea, medicina preventivă, independența și 

competența profesională). Aceste criterii se aplică și în cazul plasării voluntare în instituțiile de 

psihiatrie. 

Din acest considerent, în cadrul activității MNPT, s-a acordat o atenție sporită 

monitorizării respectării drepturilor omului în internatele psihoneurologice, aflate în subordinea 

Ministerului Muncii, protecţiei Sociale şi Familiei. Constatările triste privind situația din aceste 

instituții rezidențiale au determinat continuarea  monitorizării prioritare a internatelor 

psihoneurologice în agenda de lucru pentru anul 2013. 

În Republica Moldova funcționează  4 internate psihoneurologice și 2 case internat 

pentru copii cu deficienţe mintale: internatul psihoneurologic din Bălţi, internatul 

psihoneurologic din Bădiceni (Soroca), internatul psihoneurologic din Brînzeni (Edineţ),  

internatul psihoneurologic din Cocieri (Dubăsari) casa internat pentru copii cu deficiențe mintale 

din Orhei și casa internat pentru copii cu deficiențe mintale din Hîncești. 

Conform  Regulamentului-cadru de funcționare a Internatului psihneurologic din 

municipiul Bălți, aprobat de Ministrul Protecției Sociale, Familiei și Copilului la 09 aprilie 2008,  

”internatul este instituție de plasament temporar sau permanent, prestatoare de servicii socio-

medicale, pentru persoane cu dizabilități mintale”. Beneficiarii de servicii sociale sunt 

persoanele care la un moment dat se pot afla într-o situație de dificultate generatoare de 

marginalizare sau excluziune socială în lipsa suportului acordat de familie sau comunitate și sunt 

dependente de ajutor terțiar. Scopul Internatului este ”asigurarea protecției sociale a 

beneficiarilor, prin acordarea măsurilor de recuperare, menținere a capacităților și (re)integrare 

socială. Obiectivele Internatului sunt: acordarea asistenței socio-medicale beneficiarilor în 
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conformitate cu necesitățile speciale și particularitățile de dezvoltare individuală; facilitarea 

socializării și (re)socializării beneficiarului în familia biologică extinsă sau în comunitate. 

Conform Instrucțiunii despre modul de cazare a tutelaților în instituțiile sociale din 

subjurisdicția Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, aprobat 

de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (nr. 61/227 din 16.02.2000) și ministrul 

Sănătății (nr.06-34/188 din 16.03.2000), ”în instituțiile sociale ale Ministerului Muncii,  

Protecției Sociale și Familiei pot fi cazați permanent sau temporar cetățeni ai Republicii 

Moldova de la vîrsta de 4 ani (copii cu deficiență fizică, mintală), persoane  psihocronice, 

invalizi și persoane de vîrsta a treia preponderent solitari, care necesită îngrijirea altei 

persoane”.  

Prevederile Instrucțiunii și a Regulamentului de funcționare a internatului 

psihoneurologic  conțin divergențe în partea ce ține de misiunea instituțiilor, categoriile de 

beneficiari, contraindicațiile la plasarea în instituție ș.a. Astfel, două acte normative de același 

nivel, avînd același obiect și fiind aprobate de aceeași autoritate, conțin reglementări diferite din 

aceeași materie, fapt care creează confuzii. Mai mult decît atît, reglementările conținute în aceste 

acte normative nu asigură pe deplin respectarea tuturor drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, inclusiv drepturilor persoanelor cu deficiențe mintale. 

Internatele psihoneurologice prestează servicii socio-medicale atît pentru persoane în 

etate, cît și pentru persoane cu dizabilităţi mintale. 

Deși autoritățile depun eforturi considerabile pentru asigurarea unor condiții de trai 

adecvate și asigurarea necesităților fundamentale ale vieții (hrana, îmbrăcămintea, asigurarea 

normelor igienico-sanitare etc.), nu sunt pe deplin asigurate serviciile socio-medicale de 

recuperare și reabilitare (kinetoterapie, ergoterapie, psihoterapie, fizioterapie etc.). Prea puțină 

atenție se acordă pregătirii pentru re(integrarea) socio-familială, asigurării dezvoltării și 

menținerii relațiilor cu familia și comunitatea. În unele instituții serviciile enumerate nu sunt 

prestate, de facto.  

Toate instituțiile  nu dispun de un număr suficient de personal medical și infirmieri, fapt 

ce face imposibilă asigurarea suficientă a serviciilor medicale și îngrijirea  adecvată a 

beneficiarilor cu grad sever de dizabilitate. Mai mult decît atît, infirmierii nu au calificări sau 

pregătire specializată în îngrijiri psihiatrice. 

Instituțiile dispun de resurse financiare limitate pentru instruirea continuă a medicilor și 

asistentelor medicale. Infirmierii nu sunt incluși deloc în programele de instruire inițială și 

continue. Ca și în spitalele de psihiatrie, insuficiența  personalului, formarea inadecvată și 

condițiile de muncă  contribuie la sporirea riscului relelor tratamente față de beneficiari din 

partea personalului, manifestarea de agresiune între beneficiari. 
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O carență gravă în activitatea internatelor psihoneurologice este completarea 

defectuoasă  a dosarelor personale. Contrar cerințelor Regulamentului–cadru de funcţionare a 

Internatului psihoneurologic, în unele dosare lipsesc documentele necesare, inclusiv copiile de pe 

actele de identitate. Astfel, în unul din internatele psihoneurologice, din cei 458 de beneficiari 

circa 120 de persoane nu aveau buletine de identitate. Ministerul de resort (MMPSF) a fost 

sesizat despre această problemă, însă la nivel de autoritate publică centrală nu sunt întreprinse 

măsuri eficiente, motivația principală fiind ”resursele financiare limitate alocate internatelor,   

iar contribuția beneficiarilor este neînsemnată luînd în considerație  costul întreținerii unei 

persoane în instituție”.
168

 În  acest context, pe de o parte,  apar semne de întrebare privind 

identificarea persoanelor aflate în instituții, pe de altă parte,  sporește riscul traficului de ființe 

umane. În aceeași ordine de idei,  rămîne neclar aspectul ce ține de asigurarea cu pensii, prestații 

sociale și alte drepturi/servicii, de care persoanele nu pot beneficia în lipsa actelor de identitate.   

Beneficiarii cazați în internatele psihoneurologice au poliţe de asigurare obligatorie de 

asistență medical și pot beneficia de servicii medicale în volumul și în condițiile prevăzute de 

Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medical. În cazurile în care asistența 

medicală necesară nu poate fi acordată nemijlocit în internate, beneficiarii sunt transportați în 

instituțiile medico-sanitare publice din raza teritorială. 

În cazul de acutizare a maladiilor psihice, beneficiarii sînt transferați pentru tratament în 

spitalele de psihiatrie. Durata tratamentului în spitale variază între 5 și 30 de zile, în funcţie de 

gravitatea bolii.  

În urma ratificării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica 

Moldova și-a asumat angajamentul să întreprindă măsuri eficiente și corespunzătoare pentru a 

asigura recunoașterea dreptului persoanelor cu dizabilități de a decide liber și responsabil în ceea 

ce privește numărul de copii și intervalul dintre aceștia și de a avea acces la informația 

corespunzătoare vîrstei lor, care ține de educația sexuală și planificarea familiei, precum și 

oferirea mijloacelor necesare pentru realizarea acestor drepturi.  Mai mult decît atît, statul 

recunoaște,  reglementează și garantează drepturile persoanelor la reproducere, care sînt o parte 

integrantă a drepturilor omului
169

 și decurg din dreptul constituțional la respectarea și ocrotirea 

vieții intime, familiale și private. Contrar acestor garanții, femeile care își duc viața în internatele 

psihoneurologice  sunt lipsite de dreptul la reproducere. Deși beneficiarilor instituțiilor 

rezidențiale nu li se interzice să creeze cupluri și să decidă asupra modului de viață pe care îl duc 

în comun, administrația internatelor psihoneurologice depune efort considerabil pentru 

prevenirea sarcinilor prin monitorizările și controalele medicale permanente și neagă categoric 

                                                           
168 Din răspunsul MMPSF nr. 01-3828 din 25.10.2012. 
169 Legea cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială nr. 185 din 24.05.2001. 
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existența cazurilor de graviditate a beneficiarelor. În același timp, și beneficiarele, și infirmierele 

au amintit, printre altele, despre faptul că  sarcinile sînt întrerupte prin avort în instituțiile 

medico-sanitare publice din raza teritorială. Ținînd cont de faptul că în documentația medicală 

lipsește informația despre sarcină și consimțămîntul informat  cu privire la întreruperea acesteia, 

există bănuieli rezonabile că avorturile sînt efectuate la decizia discreționară a personalului 

internatelor, fără a ține cont de opiniile/dorințele femeilor. În același timp, în internatele 

psihoneurologice nu se întreprind măsuri pentru educația sexuală a beneficiarelor, pentru 

popularizarea măsurilor contraceptive și repartizarea acestora.  

În același timp, nici actele normative în vigoare, nici ministerul de resort nu oferă soluții 

pentru  beneficiarele internatelor psihoneurologice, care au decis să devină mame. Administrația 

instituțiilor trebuie să soluționeze de sine stătător toate problemele. 

În timpul vizitelor s-a constatat că personalul internatelor psihoneurologice  nu 

manifestă nici un respect față de viața privată și intimitatea beneficiarilor – nu bat la ușă și nu 

solicită acordul de a intra în odăi. Spre exemplu, nemijlocit în timpul vizitei, care s-a efectuat în 

timpul ”orelor liniștite” după prînz, în perioada cînd mulți beneficiari se odihneau sau chiar 

dormeau,  personalul care însoțea reprezentanții Centrului pentru Drepturile Omului deschidea 

ușile și intra în saloane, trezea sau deranja oamenii care se odihneau.  

S-a observat, că unii beneficiari manifestă  inferioritate și frică în raport cu infirmierii. 

Deși mulți au afirmat că în anumite situații sunt bătuți sau legați de pat, infirmierele și asistentele 

medicale neagă categoric acest lucru și spun că nu recurg nici într-un caz la mijloace care 

restrîng libertatea de mișcare a beneficiarilor agresivi sau agitați. Semnele vizibile de violență 

fizică sunt justificate prin certurile între beneficiari, căderile sau loviturile întîmplătoare. De 

altfel, constatările făcute la fața locului, coroborate cu declarațiile unor  persoane cu care s-a 

discutat în timpul vizitelor, ridică serioase semne de întrebare privind gradul de protecție 

împotriva torturii și relelor tratamente oferit de către stat beneficiarilor internatului 

psihoneurologice. Or, lipsa unui control/mecanism eficient de prevenire a violenței și abuzului 

din partea personalului față de beneficiari și între beneficiari oferă suficiente temeiuri  pentru o 

bănuială rezonabilă cu privire la cauzarea suferințelor fizice ori psihice, care reprezintă  

tratament inuman sau degradant. 

În urma vizitelor efectuate în internatele psihoneurologice aflate în subordine 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei se impune concluzia că statul nu depune  

suficiente eforturi pentru a sigura faptul, că  instituțiile rezidențiale sunt sunt locuri sigure atît 

pentru  beneficiari, cît și pentru angajați.  

 

Recomandări: 
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 Revizuirea Instrucțiunii despre modul de cazare a tutelaților în instituțiile sociale din 

subjurisdicția Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și a Regulamentului 

Cadru de funcţionare a instituţiilor psihoneurologice, astfel încît să fie excluse 

discrepanțele existente și să fie asigurată plenar respectarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului; 

 Revizuirea politicii de cadre pentru a asigura un număr suficient de personal, primordial 

cel medical (medici de diferit profil, asistente medicale, infirmieri); 

 Întreprinderea de măsuri pentru identificarea cauzelor și condițiilor ce favorizează 

aplicarea relelor tratamente asupra beneficiarilor și a măsurilor de contracarare a lor; 

 Identificarea posibilităților de susținere a instruirii/perfecționării continue a personalului, 

inclusiv a infirmierilor; 

 Excluderea transferării beneficiarilor în Secția cu regim închis în calitate de pedeapsă; 

 Neadmiterea antrenării beneficiarilor în activități  legate de menținerea curățeniei, în 

afara voinței lor; 

 Întreprinderea măsurilor minime necesare pentru a asigura condiții adecvate de trai – 

repararea întrerupătoarelor și prizelor, asigurarea iluminării și aerisirii încăperilor, 

repararea parchetului în holuri ș.a.; 

 Examinarea fiecărui caz de violență și apariție a leziunilor corporale cu anunțarea 

organelor de drept, după caz; 

 Instituirea unei supravegheri stricte din partea administrației și personalului medical 

calificat  asupra personalului auxiliar, pentru a  preveni  relele tratamente asupra 

beneficiarilor.  
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 CAPITOLUL  III  

 

 Respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova  

 
1. Justiţia juvenilă 

 

Sistemul de justiţie pentru copii este în continuare un subiect prioritar pentru Republica 

Moldova. Importanţa este conferită de impactul pe care îl are atît asupra copiilor în conflict cu 

legea (minorii delincvenţi), cît şi asupra copiilor în contact cu legea (minorii victime sau 

martori). 

Cea mai eficientă metodă de combatere a delincvenţei juvenile este crearea unor programe 

eficiente de prevenire, care să corespundă prevederilor  Rezoluţiei nr. 45/112 din 14 decembrie 

1998, referitor la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, adoptată de Adunarea Generală 

a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cunoscută şi sub denumirea de „Principiile Naţiunilor Unite 

pentru prevenirea delincvenţei juvenile”, sau „Principiile de la Riyadh”.
170

 

În prezent, în Republica Moldova nu există un program bine structurat şi eficient de 

prevenire a delincvenţei juvenile care să corespundă principiilor menţionate mai sus. Programele 

existente sunt limitate deoarece se referă la acţiuni destinate preveniri infracţiunilor comise de 

minori în special în perioada estivală sau sărbătorilor religioase şi presupun supravegherea de 

către colaboratorii de poliţie a locaţiilor de divertisment etc. Astfel de acţiuni însă nu sunt 

eficiente pentru prevenirea comportamentului delincvent în rîndul minorilor pe termen lung, nu 

asigură nici mecanisme dar nici cadru funcţional pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei 

juvenile. 

 Infracţiunile comise de  minori pe parcursul anului 2012 
 

art. 145 CP – omorul intenționat 14 

art. 151 CP - Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 11 

art. 152 CP - Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii 13 

art. 155 CP - Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii  4 

                                                           
1701. Prevenirea delincvenţei juvenile este o parte importantă în prevenirea criminalităţii în societate. Prin implicarea în sistemul 

legislativ, adoptarea unor activităţi sociale folositoare, a unei orientări umaniste spre societate şi nu egoistă, persoanele tinere pot 

dezvolta o atitudine necriminogenă. 

2. Succesul în prevenirea delincvenţei juvenile cere eforturi din partea întregii societăţi să asigure o dezvoltare armonioasă a 

adolescenţilor, cu respect pentru propria personalitate încă din copilărie; 

3. Pentru scopurile interpretării prezentelor Principii orientarea unui copil trebuie să fie influenţată. Persoanele tinere trebuie să 

aibă un rol activ, să fie în parteneriat cu societatea şi să nu fie consideraţi ca şi obiecte ale socializării sau controlului; 

4. Implementarea prezentului Principiu, în acord cu sistemele legale naţionale, bunăstarea persoanelor tinere începând de la 

copilărie va trebui să fie fixată pe orice programe de prevenire; 

5. Nevoia pentru politicile de prevenire progresivă a delincvenţei juvenile şi studierea în mod sistematic precum şi elaborarea 

măsurilor ce trebuie recunoscute. Acestea ar trebui, pentru dezvoltarea copilului însuşi să evite incriminarea şi penalizarea 

acestuia pentru un comportament care nu a avut urmări grave.  

6. Serviciile şi programele comunităţii ar trebui să realizeze prevenirea delincvenţei juvenile acţionând ca un factor activ. 

Instituţiile legale sau cele de control vor fi utilizate numai ca ultimă soluţie. 
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art. 164 CP – Răpirea unei persoane 6 

art. 171 CP - Violul 35 

art. 172 CP – Acțiunile violente cu caracter sexual 13 

art. 174 CP – Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani 18 

art. 175 CP – Acțiuni perverse 7 

art. 186 CP - Furtul 1622 

art. 187 CP -  Jaful 108 

art. 188 CP - Tîlhăria 43 

art. 190 CP - Escrocheria 19 

art. 192 CP – Pungășia 7 

art. 179 CP – Violarea de domiciliu 17 

art. 192/1 CP – Răpirea mijlocului de transport 30 

art. 197 CP – Distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor 1 

art. 199 CP - Dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale 

criminală 

3 

art. 217 CP - Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de 

înstrăinare 

38 

art. 222 CP - Profanarea mormintelor 2 

art. 264 CP - Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de 

către persoana care conduce mijlocul de transport  

5 

art. 264/1 CP - Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în 

stare de ebrietate produsă de alte substanţe  

7 

art. 269 CP - Încălcarea regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei 1 

art. 287 CP - Huliganismul  70 

art. 290 CP - Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea ilegală a armelor şi 

muniţiilor, sustragerea lor 

2 

art. 311 CP – Denunțarea falsă 1 

art. 328 CP - Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu 1 

art. 362 CP – Trecerea ilegală a frontierei de stat 12 

 

În urma analizei statisticilor oficiale privitor la delincvenţa juvenilă, s-a constatat că cele 

mai multe infracţiuni comise de către minori sunt furturile  şi jafurile, urmate la o distanţă mai 

mare de infracţiuni precum huliganismul, infracţiunile privind viaţa sexuală şi infracţiunile 

privind circulaţia ilegală a drogurilor. Majoritatea minorilor care au comis infracţiuni nu sunt 

încadraţi în sistemul educaţional şi în cîmpul muncii. Cei mai mulţi minori delincvenţi au vîrsta 

cuprinsă între 16-17 ani (circa 70% din totalul de infracţiuni), urmaţi de categoria de vîrstă 14-15 

ani (circa 27% din totalul de infracţiuni) şi într-o măsură foarte redusă minorii sub vîrsta de 14 

ani (circa 3% din totalul de infracţiuni). În marea majoritate a cazurilor minorii comit infracţiuni 

pentru prima dată. Aceştia provin în special din familii vulnerabile, familii monoparentale, 

minorii rămaşi fără supravegherea părinţilor şi minori din familii cu mulţi copii. Astfel, analiza 

criminologică a fenomenului dovedeşte că unul dintre factorii care determină comportamentul 

deviant în rîndul minorilor este situaţia materială precară. Circa 80% din totalul de infracţiuni 

sunt comise de către minorii din această categorie socială. Prin urmare statul ar trebui să depună 

eforturi pentru asigurarea bunăstării persoanelor tinere, aşa cum prevăd şi Principiile de la 

Riyadh. 
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Totodată rămîn a fi un motiv de îngrijorare şi infracţiunile privind viaţa sexuală, precum şi 

infracţiunile privind circulaţia ilegală a drogurilor. După cum s-a constatat, victime ale acestor 

tipuri de infracţiuni sunt cu precădere copiii rămaşi fără de supravegherea părinţilor.  

Prevederile Rezoluţiei accentuează necesitatea consolidării eforturilor societăţii, a rolului 

comunităţii în influenţarea orientării copilului, precum şi dezvoltarea serviciilor şi programelor 

comunitare. Cu regret trebuie să menţionăm că programele comunitare, precum cele sportive, 

culturale sau oricare alte activităţi, care ar avea drept scop cultivarea unui mod sănătos de viaţă a 

tinerilor, stabilirea unui mediu favorabil de socializare între tineri, a unor relaţii interpersonale 

sănătoase, sunt slab dezvoltate
171

. 

Totodată, deşi recidiva are o pondere mult mai scăzută în rîndul tinerilor care comit 

infracţiuni, totuşi consolidarea sistemului de probaţiune ar putea contribui în mod substanţial la 

reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea. 

Conform statisticilor oficiale
172

, din totalul cauzelor penale 946 au fost încetate la faza 

urmăririi penale, dintre care 47 în temeiul art. 54 şi art. 104 Cod penal al Republicii Moldova, 

care prevăd eliberarea de răspundere penală a minorilor cu aplicarea măsurilor de constrîngere cu 

caracter educativ, preponderent sub formă de încredinţare a minorului pentru supraveghere 

părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat şi avertisment. 

Avocatul parlamentar consideră că această procedură este una formală şi în realitate 

supravegherea minorilor nu are loc. 

Nici pe parcursul anului 2012 nu a fost soluţionată problema ce ţine de crearea unei 

instituţii specializate în reeducarea şi resocializarea copiilor care au comis infracţiuni dar care nu 

pot fi atraşi la răspundere penală. Acest vid  persistă din anul 2010, odată cu închiderea şcolii 

internat pentru copii cu devieri de comportament din localitatea Soloneţ, raionul Soroca, care nu 

corespundea standardelor în domeniu.  

Un mecanism eficient de evitare a revictimizării minorului în cadrul procesului de audiere, 

sunt camerele speciale de audiere a minorilor victime sau martori ai infracţiunilor. Utilizarea lor 

în ţările dezvoltate a demonstrat o bună experienţă în acest sens. Avocatul parlamentar apreciază 

acţiunile autorităţilor de consolidare a acestui mecanism.  

 

 

 

 

                                                           
171 Deşi conform prevederilor art. 14, lit. v) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436- XVI, din 28.12.2006, 

una din competenţele de bază ale consiliilor locale este de a contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi 

de agrement de interes local, aceste prevederi rămîn în mare parte doar la nivel de legislaţie.  
172 Oferite de către Procuratura Generală la solicitarea avocatului parlamentar. 
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2. Dreptul la învăţătură 

2.1.  Reforma structurală în învăţămînt 

Reforma structurală în învăţămînt este unul dintre cele mai importante subiecte ale anului 

2011 şi 2012 în domeniul drepturilor copilului.  

O analiză a modului de implementare a reformei structurale în învăţămînt a fost cuprinsă în 

Raportul privind respectarea drepturilor omului pentru anul 2011. Ulterior, în anul 2012 au fost 

solicitate date suplimentare pentru a realiza o analiză mai amplă şi pentru a monitoriza evoluţiile 

în domeniu. 

Astfel, s-a constatat că aproximativ 74% (sau 128) dintre instituţiile afectate de reformă au 

fost reorganizate, iar 26% (sau 45)  - au fost închise
173

.  

La capitolul resurse umane, aproximativ 20% (sau 258 persoane) dintre angajaţi au fost 

transferaţi, 7% (sau 88 persoane) -  recalificaţi, şi 73% (sau 917 persoane) - disponibilizaţi. 

Dintre angajaţii disponibilizaţi 34% (sau 313 persoane) constituie personalul tehnic, iar 66% (sau 

604 persoane) - personalul didactic. Disponibilizarea personalului didactic a fost realizată din 

următoarele motive: 49% (sau 298 persoane) au fost disponibilizate pe motivul atingerii vîrstei 

de pensionare, 12% (sau 71 persoane) - în urma depunerii cererii personale de concediere, şi 39 

% (sau 235 persoane) - în rezultatul direct al implementării reformei
174

. 

Referitor la asigurarea deplasării copiilor la şcolile de circumscripţie, am constatat că zilnic 

9243 copii se deplasează cu unităţi de transport la studii. În acest scop,  conform datelor oferite 

de către APL la momentul colectării lor, erau necesare aproximativ 231 unităţi de transport, însă 

la APL dispuneau doar de 207 unităţi de transport, dintre care 104  (sau 50%) sunt oferite de 

către APC, 41 unităţi de transport (sau 20%) - de către APL, şi 62 unităţi de transport (sau 30%) 

sînt închiriate.  

Reieşind din cele expuse mai sus, avocatul parlamentar atrage atenţia asupra problemelor 

legate de asigurarea deplasării copiilor către şcolile de circumscripţie, din cauza faptului că APL-

urile nu dispun de numărul necesar de unităţi de transport. Totodată numărul mare a cadrelor  

didactice disponibilizate, în special în temeiul cererii personale de concediere şi în rezultatul 

direct al implementării reformei, solicită un control riguros din partea instituţiilor abilitate pentru 

a nu admite abuzuri sau presiuni care ar duce la lezarea dreptului la munca a persoanelor 

disponibilizate.     

Avocatul parlamentar conştientizează că această reformă este necesară pentru a asigura 

accesul copiilor, în special a celor din mediul rural, la un proces educaţional de calitate. De 

cealaltă parte însă, autorităţile trebuie să se asigure că implementarea reformei are o acoperire 

                                                           
173http://ombudsman.md/file/MNPT%20PDF/Raport%20tematic%20%20REFORMA%20IN%20INVATAMANT%202222.pdf 
174 Informație acumulată de la Direcțiile raionale/municipale de învățămînt.  

http://ombudsman.md/file/MNPT%20PDF/Raport%20tematic%20%20REFORMA%20IN%20INVATAMANT%202222.pdf
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financiară reală şi în procesul realizării acesteia nu se va admite lezarea drepturilor persoanelor 

disponibilizate, copiilor sau părinţilor. 

2.2.  Vaccinarea obligatorie 

În anul 2012  problema privind condiţionarea admiterii copiilor în instituţiile educaţionale 

şi de recreere de faptul vaccinării lor profilactice a fost un subiect important şi de rezonanţă. 

Această normă este prevăzută în alin. (6), art. 52 din Legea privind supravegherea de stat a 

sănătăţii publice nr. 10 din 03.02.2009.   

În adresările către avocatul parlamentar, părinţii ai căror copii nu au fost admişi în 

instituţiile de învăţămînt pe motiv că aceştia nu sunt vaccinaţi, afirmă că refuzul lor de a imuniza 

copiii este determinat fie de lipsa siguranţei privind calitatea vaccinurilor şi de posibilele reacţii 

adverse, fie de convingerile religioase sau lipsa unei informări complexe privind îngrijorările 

legate de vaccinare şi avantajele ei, obţinerea consimţămîntului pentru vaccinarea prin impunerea 

anumitor condiţii. De asemenea, părinţii consideră că prevederea legală menţionată le limitează 

considerabil dreptul de a lua decizii privind sănătatea copiilor, de a-şi asuma responsabilitatea 

pentru sănătatea copiilor prin vaccinare, nevaccinare sau vaccinarea selectivă, în dependenţă de 

particularităţile individuale ale fiecărui copil. 

Prin această dispoziţie legală legiuitorul a instituit în mod nejustificat restrîngerea dreptului 

la învăţătură unui grup minoritar - copiilor nevaccinaţi şi a neglijat principiul obligativităţii 

învăţămîntului general. Această restrîngere nu este conformă prevederilor art. 35, alin. (1) din 

Constituţiei şi nu este proporţională cu situaţia care a determinat-o, fapt ce aduce atingere 

substanţei acestui drept.  

Avocatul parlamentar consideră că în legislaţia naţională există suficiente pîrghii pentru a 

garanta asigurarea menţinerii sănătăţii populaţiei, responsabilitatea nemijlocită pentru sănătatea 

copiilor revenindu-le, în primul rînd, părinţilor sau altor reprezentanţi legali ai lor. Totodată, în 

opinia avocatului parlamentar, consolidarea încrederii populaţiei în programele de imunizare a 

copiilor şi în avantajele vaccinării, formarea profesională a personalului medical pentru 

imunizarea copiilor, utilizarea vaccinurilor inovatoare şi eficiente, în cumul cu prevederile 

legislaţiei, permit organizarea supravegherii de stat a sănătăţii fără a respinge un drept 

fundamental - dreptul la învăţătură, asigurat la nivel constituţional prin învăţămîntul general 

obligatoriu.  

Asigurarea unui just echilibru între nevoia de a proteja interesul general, pe de o parte, şi 

drepturile fundamentale ale individului, pe de altă parte, revine autorităţilor statului. Măsura 

specială luată de Republica Moldova pentru asigurarea supravegherii sănătăţii publice şi 

protecţia interesului general vine în detrimentul interesul superior al copilului şi nu păstrează 
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acest echilibru just, în baza căruia Curtea Europeană a Drepturilor Omului a determinat şi 

obiectivele Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

 

2.3.  Închirierea manualelor 

Art. 35, alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova prevede că învăţămîntul de stat este 

gratuit.  

Cu toate acestea, conform Hotărîrii Guvernului nr. 448 din 09.04.98, „Cu privire la 

asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal”, începînd cu anul 

de studii 1998- 1999, pentru elevii din învăţămîntul gimnazial şi liceal a fost introdus sistemul de 

închiriere a manualelor. Anual, pentru fiecare manual, Ministerul Educaţiei, în coordonare cu 

Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, stabileşte taxa de 

închiriere în dependenţă de gradul de uzură şi costul integral ale fiecărui manual
175

.  

Se subvenţionează integral (100%) de la bugetul de stat doar planuri şi programe de studii 

– pentru toate instituţiile de învăţămînt; manuale şi alte cărţi didactice ce ţin de pregătirea 

copiilor pentru şcoală; manuale, materiale didactice, atlase şi hărţi – pentru elevii şcolilor 

internat de toate tipurile; manuale şi alte cărţi didactice pentru învăţămîntul primar din şcolile de 

toate tipurile
176

.  

Parţial de la bugetul de stat se subvenţionează editarea manualelor în limba bulgară, 

găgăuză şi ucraineană, în calitate de manual de limba maternă, în modul stabilit de Ministerul 

Educaţiei de comun acord cu Ministerul Finanţelor.  

Conform prevederilor punctului 4 din Hotărîrea de Guvern numită anterior, organele 

administraţiei publice locale stabilesc copiilor din familiile socialmente vulnerabile indemnizaţii 

speciale pentru achitarea taxei de închiriere a manualelor şi prevăd în bugetul local sumele 

necesare pentru acoperirea parţială de pînă la 70% a scutirilor de această taxă. Contingentul care 

va beneficia de înlesniri la taxa de închiriere a manualelor nu va depăşi 20% din numărul total al 

elevilor. 

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 448 din 09. 04. 1998, „Cu privire la asigurarea cu 

manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial” (cu modificările ulterioare),  anexa nr. 

2, punctul 5, ministrul Educaţiei a emis Ordinul nr. 400 din 23.05.2012, privind aprobarea 

plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal  în anul de studii 2012-

2013.  

                                                           
175 Punctul 2, subpunctul 5) din H.G. nr. 448 din 09.04.98, cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învățămîntul primar, 

gimnazial și liceal.   
176 Punctul 2, subpunctul 1) din H.G. nr. 448 din 09.04.98, cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învățămîntul primar, 

gimnazial și liceal.   
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Avocatul parlamentar este de părerea că 

Ordinul nr. 400 din 23.05.2012 al ministrului 

Educaţiei, precum şi Hotărîrea Guvernului  nr. 448 

din 09. 04. 1998 în temeiul căreia a fost emis acest 

Ordin, contravin în mod evident prevederilor 

Constituţiei, iar acest subiect va fi examinat pe 

parcursul anului 2013. 

 

2.4. Taxele şcolare 

Problema taxelor şcolare a fost una de 

actualitate şi în anul 2012. Deşi autorităţile declară că 

taxele şcolare sunt donaţii benevole ale părinţilor, în 

realitate părinţii sunt constrînşi prin diferite metode să le achite. Primul pas este forţarea 

părinţilor de a deveni membri ai asociaţiilor părinteşti, sub pretextul dreptului la asociere. De 

obicei, aceasta este o condiţie premergătoare înscrierii copilului la o instituţie de învăţămînt. 

Conform statutului asociaţiilor, printre obligaţiile membrilor este şi achitarea unor mijloace 

financiare, care sunt stabilite de către consiliul părintesc al instituţiei de învăţămînt.  

Un al doilea pas în constrîngerea părinţilor este stigmatizarea copiilor, prin influenţarea 

reuşitei la învăţătură. Astfel de cazuri au fost examinate de către avocatul parlamentar în anii 

precedenţi.  

Avînd în vedere faptul că propunerile Ministerului Educaţiei de a interzice implicarea 

cadrelor didactice în colectarea ”donaţiilor”, sau aprobarea Regulamentului cu privire la 

cooperarea instituţiilor de învăţămînt cu asociaţiile obşteşti nu sunt soluţii viabile care ar rezolva 

definitiv această problemă, avocatul parlamentar reiterează recomandările sale anterioare 

referitor la elaborarea unor mecanisme eficiente, care să asigure anonimatul donatorilor pentru a 

nu putea fi identificaţi părinţii care nu achită taxele sau cei care contribuie în funcţie de 

posibilităţi. O astfel de abordare ar elimina pîrghiile de constrîngere asupra părinţilor, garantînd 

totodată un tratament egal şi nediscriminatoriu faţă de copiii acestora.  

 

2.5.  Educaţia incluzivă 

 

Constituţia Republicii Moldova şi Legea învăţămîntului
177

 garantează dreptul la învăţătură, 

indiferent de naţionalitate, sex, vîrstă, de originea şi starea socială, de apartenenţa politică sau 

                                                           
177 Art. 6 din Legea învățămîntului nr. 547- XIII din 21.07. 95. 

Fiindcă un copil era educat într-o 

familie monoparentală, după 

înmatricularea în clasa a V-a, mama 

cestuia nu a avut posibilitatea de a 

achita taxele școlare pentru primele 

două luni din anul școlar. Așa au 

început presiunile asupra copilului, 

care au determinat comportament 

agresiv, reușită slabă, etc. În luna 

decembrie, din motivele deja 

menționate, copilul a refuzat să 

meargă la ore. Ulterior copilul a fost 

transferat într-o altă instituție de 

învățămînt. 
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religioasă, de antecedentele penale ale beneficiarului de educaţie. Statul asigură şanse egale de 

acces în instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile şi treptele, în funcţie de aptitudini şi 

capacităţi. 

Concomitent, dreptul copiilor cu dizabilităţi este stipulat şi în art. 23 din Convenţia ONU 

cu privire la drepturile copilului, unde se prevede că ”recunoscînd nevoile speciale ale copilului 

cu handicap, asistenţa extinsă va fi gratuită de fiecare dată cînd este posibil, ţinînd cont de 

resursele financiare ale părinţilor lui sau ale celor care îl îngrijesc şi ca fi concepută astfel încît să 

asigure ca orice copil cu handicap să aibă acces efectiv la educaţie...” 

În contextul prevederilor constituţionale dar şi al angajamentelor asumate de către 

Republica Moldova odată cu ratificarea Convenţiei, Guvernul Republicii Moldova a aprobat 

Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020
178

, prin care educaţia 

incluzivă este plasată în rîndul priorităţilor educaţionale. Programul respectiv urmează a fi 

implementat în trei etape: a) 2011-2012: elaborarea cadrului normativ de dezvoltare a educaţiei 

incluzive; b) 2013-2016: aplicarea modelelor de educaţie incluzivă; c) 2017-2020: realizarea la 

scară largă a  Programului.  

Documentul prevede asigurarea condiţiilor de incluziune a copiilor dezinstituţionalizaţi din 

învăţămîntul rezidenţial, precum şi şcolarizarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în 

instituţiile de învăţămînt general. În conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 739 din 

15 august 2011, modelul de educaţie incluzivă urma a fi implementat în instituţiile de învăţămînt 

din raioanele Floreşti şi Ialoveni. 

Consolidarea capacităţilor resurselor umane ce vor fi implicate în organizarea procesului 

educaţional incluziv constituie o condiţie necesară pentru succesul acestui proces. În acest scop, 

pentru managerii şcolari, directorii educativi şi psihologii din instituţiile de învăţămînt general au 

fost organizate seminare metodologice. În cadrul acestora participanţii au fost instruiţi referitor la 

metodologia educaţiei incluzive, rolul cadrelor manageriale şi al celor didactice în promovarea şi 

aplicarea principiilor educaţiei incluzive. Totodată, în cadrul seminarelor sunt organizate ateliere 

de lucru pentru abordarea aspectelor practice referitor la educaţia incluzivă. 

Egalitatea drepturilor şi a şanselor, interesul superior al copilului, nondiscriminarea, 

valorificarea diferenţelor dintre copii, intervenţia timpurie, individualizarea procesului de 

educaţie sunt reperele fundamentale în organizarea procesului educaţional incluziv.  

Avocatul parlamentar apreciază iniţiativa autorităţilor de a intensifica eforturile menite să 

contribuie la realizarea prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. Totodată, 

prin prisma respectării dreptului la învăţătură, acest program va contribui la eliminarea oricăror 

                                                           
178 Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011, cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în 

Republica Moldova pentru anii 2011-2020. 
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forme de discriminare a copiilor cu dezabilităţi. Este foarte importantă şi dezvoltarea unei 

infrastructuri adaptate necesităţilor persoanelor cu dezabilităţi în întreaga reţea a instituţiilor de 

învăţămînt. Reamintim că, potrivit rezultatelor unei monitorizări realizate de către avocatul 

parlamentar
179

 , doar 2% (48 instituţii) dintre instituţiile de învăţămînt monitorizate erau adaptate 

pentru accesul persoanelor cu dezabilităţi, în timp ce 98% (1882 instituţii) dintre acestea nu 

asigurau condiţii de acces pentru această categorie de persoane.  

 

3. Protejarea copilului împotriva abuzului 

Prin prevederile articolul 24, alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, statul garantează 

fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritatea fizică şi psihică. De asemenea şi potrivit 

prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, statul are obligaţia de a proteja 

copilul de toate formele de violenţă, vătămare ori abuz fizic sau mintal, de neglijare, rele 

tratamente, inclusiv abuz sexual
180

. 

Abuzul asupra copiilor este în continuare o problemă majoră aflată în atenţia avocatului 

parlamentar. În rapoartele anterioare ombudsmanul s-a expus pe marginea unor diferite forme de 

abuz.  

Violenţa în şcoală este un fenomen care ia amploare sub forme mai puţin aşteptate. 

Bunăoară, raporturile de violenţă elev-profesor care sunt în creştere. După numărul de cazuri 

acestea sînt depăşite doar de raporturile de violenţă elev-elev, dar au fost atestate mai multe decît 

raporturile de violenţă profesor-elev. Avocatul parlamentar consideră în continuare că fenomenul 

violenţei în şcoală, în special atunci cînd agresorul este elevul, poate fi combătut prin acordarea 

asistenţei psihologice calificate, la nivel de instituţie de învăţămînt pentru prevenire - depistare şi 

soluţionare a cazurilor facile, iar pentru cazurile mai complexe, prin crearea centrelor regionale 

de acordare a asistenţei psihologice. Aceste centre regionale ar putea fi o soluţie de alternativă  

mecanismelor prevăzute în alin. (7), art. 43 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 

1995
181

, care ar trebui să presteze  aceste servicii psihologice, să elaboreze programe speciale (de 

tipul grupurilor de sprijin reciproc) destinate  profesorilor şi altor angajaţi ai instituţiilor  

preuniversitare, cu scopul menţinerii unui  climat nonviolent. Acestea însă  în realitate în mare 

parte nu sunt funcţionale
182

.  

Violenţa în familie este un fenomen social în care copiii în cele mai multe cazuri sînt 

victime colaterale. În privinţa acestui subiect trebuie să menţionăm că cea mai viabilă soluţie de 

                                                           
179 http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20TEMATICE%20PDF/acces%20educatie%20FINAL.pdf  
180 Articolul 19 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului 
181 cabinete metodice, centre metodico - psihopedagogice, servicii psihologice, inspectorate pentru protecţia copilului şi comisii 

medico - psihopedagogice, subordonate direcţiilor de învăţămînt, a căror structură şi atribuţii se stabilesc prin regulamente 

aprobate de Guvern, în cadrul Direcţiei Generale Învăţămînt. 
182http://ombudsman.md/file/RAPOARTE%20TEMATICE%20PDF/Raport%20Tematic%20art.%2043%20%20final.pdf  

http://www.ombudsman.md/file/RAPOARTE%20TEMATICE%20PDF/acces%20educatie%20FINAL.pdf
http://ombudsman.md/file/RAPOARTE%20TEMATICE%20PDF/Raport%20Tematic%20art.%2043%20%20final.pdf
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combatere a fenomenului este informarea continue a populaţiei despre drepturile sale şi 

acordarea de asistenţă socială şi psihologică familiilor unde au loc acte de violenţă, pentru a 

contribui la  schimbarea percepţiei fenomenului violenţei în familie. 

Totodată, rămîne a fi valabilă problema izolării agresorului de victime. Deşi conform 

cadrului legal instanţa poate decide asupra necesităţii instituirii ordonanţei de protecţie, aplicarea 

acestei măsuri este îngreunată din lipsa unui loc de plasament al abuzatorului. În aceste condiţii, 

abuzatorul rămîne în cele mai multe cazuri să locuiască alături de victimele sale. În acelaşi 

context, atenţionăm că atît din considerente metodologice, cît şi financiare este mult mai raţional 

ca în centre specializate pentru reabilitarea să fie plasat abuzatorul şi nu victimele, iar 

concomitent să fie examinată necesitatea obligării agresorului să urmeze tratamentul ce se 

impune.   

Una dintre cele mai grave forme de abuz asupra copilului este cu siguranţă abuzul sexual. 

Asta din cauza consecinţelor grave asupra dezvoltării copilului şi integrităţii sale psihice. 

Această categorie de abuz este considerată gravă şi pe motiv că este cel mai greu de documentat. 

În opinia specialiştilor este dificil de apreciat adevărata amploare a fenomenului în condiţiile în 

care multe dintre cazuri nu sunt declarate nici de victime şi nici de către martori, din cauza fricii 

pe care o au faţă de abuzator sau a temerilor victimei de a fi stigmatizată. În unele cazuri, în care 

victima provine dintr-o familie vulnerabilă, a cărei părinţii duc un mod de viaţă amoral sau fac 

abuz de alcool, se constată că copiii devin şi victime ale inconştienţei părinţilor care acceptă 

înţelegeri financiare pentru a retrage plîngerea depusă împotriva abuzatorului. În opinia 

avocatului parlamentar, în astfel de situaţii copiii se simt abandonaţi, trădaţi, pierd respectul faţă 

de sine, ceea ce duce la consecinţe psihologice grave, respectiv pericol iminent pentru viaţa şi 

dezvoltarea copilului. 

În cadrul examinării unui caz privind abuzul sexual asupra unei minore, avocatul 

parlamentar a constatat că acţiunile abuzatorului au fost recalificate de către procuror din 

categoria infracţiunilor deosebit de grave în infracţiuni mai puţin grave. Deşi abuzatorul şi-a 

recunoscut vina, acţiunile procurorului au permis aplicarea prevederilor art. 109 Cod penal
183

 , în 

al căror temei s-a dispus încetarea urmăririi penale. Acţiunile procurorului i-au trezit suspiciuni  

avocatului parlamentar. În special avînd în vedere faptul că minora provenea dintr-o familie 

vulnerabilă, iar mama ei făcea abuz de alcool. Ombudsmanul a solicitat Procuraturii Generale 

verificarea legalităţii deciziilor emise în cadrul efectuării urmăririi penale şi atenţionarea 

                                                           
183 Împăcarea. (1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în 

cazul minorilor, şi pentru o infracţiune gravă, infracţiuni prevăzute la capitolele II–VI din Partea specială, precum şi în cazurile 

prevăzute de procedura penală. (2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi 

pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare. (3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se 

face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de 

lege.  
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procurorilor asupra atribuţiilor ce le revin, în special la examinarea cauzelor penale cu implicarea 

victimelor minore. În rezultatul intervenţiei avocatului parlamentar, prin ordonanţa prim-

adjunctului Procurorului general  a fost anulată decizia de încetare a urmăririi penale, iar 

procurorul care a instrumentat cauza penală şi procurorul adjunct al raionului au fost sancţionaţi 

disciplinar. Minora a beneficiat de asistenţa psihologică recuperatorie necesară. 

 

3.1.  Suicidul în rîndul minorilor  

Tot mai frecvent sunt mediatizate cazurile de suicid al minorilor. Conform datelor oficiale,  

în anul 2008 au fost înregistrate 15 cazuri de suicid în rîndul minorilor, în anul 2009- 10, în anul 

2010- 12 cazuri, în anul 2011- 18, iar în anul 2012 s-au înregistrat 26 cazuri de suicid a copiilor. 

Potrivit specialiştilor, faptele de suicid în rîndurile minorilor sunt cauzate de frămîntări 

apăsătoare, deziluzii profunde, şoc puternic, conflict emoţional, etc. 

Actele de suicid sunt determinate de dorinţa victimei de a sensibiliza părinţii, persoanele 

apropiate, prietenii/prietenele, gelozia faţă de prieten/prietenă, singurătatea, marginalizarea sau 

ignorarea de către persoanele apropiate, interdicţiile puse de către reprezentanţii legali, etc. De 

cele mai multe ori minorii comit actele de suicid prin administrarea excesivă a preparatelor 

medicamentoase, strangularea, aruncarea de la înălţimi mari. 

Ţinînd cont de faptul că o parte dintre copiii care au săvîrşit actele de suicid aveau părinţii 

plecaţi peste hotare, conchidem că în lipsa îngrijirii părinteşti copiii rămîn fără sprijinul necesar 

depăşirii greutăţilor specifice vîrstei lor. Este o dovadă a faptului că serviciile existente care ar 

trebui să reprezinte o alternativă îngrijirii părinteşti sunt slab dezvoltate.  În acest context, 

revenim asupra problemelor enunţate şi anterior de către avocatul parlamentar, şi anume: 

funcţionalitatea mecanismelor prevăzute de art. 43, alin. (7) din Legea învăţămîntului, lipsa 

psihologului în şcoală, şi prestaţia necorespunzătoare a serviciilor de asistenţă socială.  

Asistentul social comunitar are un rol cheie în depistarea copiilor rămaşi fără îngrijire 

părintească, în special a copiilor asupra cărora nu a fost instituită nici o formă de protecţie, care 

sînt şi cei mai vulnerabili faţă de astfel de fenomene. Odată identificaţi aceşti copii ar trebui să 

fie în vizorul instituţiilor de învăţămînt, cu care autoritatea tutelară ar trebui să colaboreze foarte 

strîns, dat fiind faptul că şcoala este un alt actor important în viaţa copilului, reprezentanţii 

instituţiilor de învăţămînt interacţionînd zilnic cu copilul, ceea ce facilitează monitorizarea stării 

de spirit a copilului. Cu regret, dat fiind  că mecanismele prevăzute de art. 43, alin. (7) din Legea 

învăţămîntului nu sînt pe deplin funcţionale, care presupun şi pregătirea profesorilor pentru a 

contribui la depistarea timpurie şi profilaxia devierilor emoţionale şi de conduită a elevilor, este 

posibil ca o parte dintre cadrele didactice să nu dispună de cunoştinţele necesare pentru 
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realizarea unei astfel de sarcini. Totodată, atît pentru prevenirea, cît şi pentru profilaxia devierilor 

emoţionale este necesară prezenţa unui psiholog în şcoală, care să supravegheze asupra 

menţinerii unei atmosfere emoţionale sănătoase în instituţie. 

În opinia avocatului parlamentar, o astfel de abordare complexă a problemei, care 

presupune şi conlucrarea strînsă şi eficientă a tuturor autorităţilor la nivel comunitar, cît şi 

consolidarea eforturilor întregii comunităţi, reprezintă o soluţie viabilă pentru soluţionarea unor 

probleme sociale importante, precum este şi suicidul în rîndul minorilor.  

 

4. Dreptul la ocrotirea sănătăţii  

 

Potrivit art. 24 din Convenţia ONU cu privire la  drepturile copilului, ”statele părţi 

recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă şi de a 

beneficia de serviciile medicale şi de recuperare. Statele părţi vor urmări realizarea integrală a 

acestui drept, şi, în mod deosebit, vor lua 

măsuri corespunzătoare pentru: reducerea 

mortalităţii infantile, asigurarea pentru toţi 

copiii a asistenţei medicale şi îngrijirii 

necesare de sănătate, accentul fiind pus pe 

dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a 

sănătăţii, combaterea maladiilor şi malnutriţiei 

în cadrul măsurilor primare de ocrotire a 

sănătăţii...” 

Pe parcursul anului 2012, avocatul 

parlamentar a examinat 7 cazuri referitor la 

încălcarea din neglijenţă a regulilor şi 

metodelor de acordare a asistenţei medicale, 

solicitîndu-se concursului organelor 

procuraturii. Ulterior în toate cazurile a fost 

pornită urmărirea penală.   

De asemenea, acţionînd în interesul 

superior al copilului, avocatul parlamentar a 

înaintat o acţiune civilă în instanţa de 

judecată, dar examinarea cauzei civile a fost 

suspendată deoarece nu este finisată urmărirea 

penală. 

Un copil de doar 4 ani a fost nevoit să sufere 20 

de zile dureri insuportabile deoarece medicii nu 

l-au diagnosticat corect. În rezultatul unei 

căderi din scrînciob, copilul şi-a fracturat mîna. 

În aceiaşi zi părinţii au chemat ambulanţa şi 

copilul a fost transportat la Spitalul pentru copii 

nr. 3. Aici minora a fost supusă examinării 

radiografice.  Ulterior medicul a recomandat 

pacientului aplicarea de bandaj elastic, unguent 

şi consumarea unui sirop timp de 10 zile. 

Deoarece copilul avea dureri, părinţii au 

consultat minorul la un alt medic, repetînd 

examenul radiologic. Urmare a  examinării 

repetate,  medicul a  stabilit  fractura osului. La 

20 de zile de la comiterea incidentului copilul a 

suportat o intervenţie chirurgicală de urgenţă. 

Examinînd plîngerea mamei şi materialele 

anexate, avocatul parlamentar a solicitat 

implicarea Ministerului Sănătăţii şi a organelor 

procuraturii la investigarea acestui caz. Astfel, 

s-a obţinut sancţionarea disciplinară a 

medicului ce nu a diagnosticat corect copilul, 

iar organele procuraturii au pornit urmărirea 

penală potrivit indicilor infracţiunii prevăzuţi 

de art. 213 Cod Penal, şi anume ”încălcarea din 

neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a 

asistenţei medicale”. 
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Cu regret, în cazurile de încălcare din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a 

asistenţei medicale, examinate de către avocatul parlamentar, urmările asupra copiilor au fost  

grave şi foarte grave, de la stabilirea incorectă a diagnozei
184

 şi pînă la deces
185

.   

Unul dintre cazurile de rezonanţă a fost cel al elevilor gimnaziului din satul Bălţata, r. 

Criuleni, referitor la efectuarea testului tuberculinic (proba Mantoux 2 UT). Urmare a efectuării 

testului, un număr mare de copii au manifestat reacţii adverse. Din cauza acestor manifestări, 18 

dintre elevii supuşi testului au fost internaţi în Secţia reanimare a Institutului  de Cercetări 

Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului din mun. Chişinău. 

Avocatul parlamentar a efectuat o vizita în localitatea Bălţata şi a discutat cu copiii 

implicaţi în acest caz şi părinţii acestora. Din spusele lor, părinţii nu au fost informaţi despre 

realizarea testului, acesta fiind efectuat cu seringi obişnuite şi nu cu cele getabile autoblocante, 

cum este prevăzut de normele în vigoare. Din această cauză se presupune că a apărut o eroare de 

dozare, ceea ce a şi provocat reacţii adverse la unii copii.  

Solicitat să vină cu explicaţii pe marginea acestui caz, Ministerul Sănătăţii, în răspunsul 

oferit avocatului parlamentar, neagă aceste afirmaţii, precizînd că procesul a fost realizat 

conform tuturor cerinţelor în vigoare
186

. 

Avocatul parlamentar este îngrijorat de seriozitatea şi profesionalismul angajaţilor din 

sistemul de sănătate, avînd în vedere numărul în creştere al cazurilor de nerespectare a regulilor 

şi metodelor de acordare a asistenţei medicale admise de către aceştia. Un alt motiv de 

îngrijorare este faptul că nu sunt cunoscute cazuri de sancţionare pentru erorile medicale comise, 

sau necorespunderea sancţiunilor cu gradul de gravitate a acestora.  

 

5. Dreptul la asistenţă şi protecţie socială 

  

În rezultatul examinării plîngerilor parvenite în adresa CpDOM, s-a constatat că una dintre 

problemele cu care se confruntă cetăţenii ţine de stabilirea şi plata îndemnizaţiilor pentru copiii 

adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă. Asta în scopul asigurării unui trai decent copiilor rămaşi 

fără ocrotire părintească conform prevederilor  Hotărîrii Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 

„Cu privire la protecţia copiilor şi a familiilor socialmente vulnerabile”.  

Pentru a verifica starea de lucruri în acest domeniu avocatul parlamentar a iniţiat 

monitorizarea activităţii pe acest segment a autorităţilor tutelare din unitatea teritorial-

                                                           
184 http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5917/  
185 http://ziar.jurnal.md/2012/11/09/%E2%80%9Eof-ne-mananca-puscaria%E2%80%9D/ 

    http://www.protv.md/stiri/social/anestezicul-administrat-copilului-decedat-pe-masa-de-operatie.html 

    http://www.publika.md/viata-distrusa-la-nastere--o-mama-nu-se-poate-bucura-de-zambetul-propriului-copil_899741.html 

    http://www.jurnal.md/ro/news/avocatul-parlamentar-al-copilului-a-vizitat-satul-bal-ata-219755/ 

    http://www.prime.md/ro/news/un-copil-de-patru-luni-a-decedat-la-o-zi-dupa-vaccinare-2012396/ 
186 Scrisoarea nr. 01-8/1188 din 29 mai 2012 semnată de către Ministrul Sănătății  

http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5917/
http://ziar.jurnal.md/2012/11/09/%E2%80%9Eof-ne-mananca-puscaria%E2%80%9D/
http://www.protv.md/stiri/social/anestezicul-administrat-copilului-decedat-pe-masa-de-operatie.html
http://www.publika.md/viata-distrusa-la-nastere--o-mama-nu-se-poate-bucura-de-zambetul-propriului-copil_899741.html
http://www.jurnal.md/ro/news/avocatul-parlamentar-al-copilului-a-vizitat-satul-bal-ata-219755/
http://www.prime.md/ro/news/un-copil-de-patru-luni-a-decedat-la-o-zi-dupa-vaccinare-2012396/
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administrativă Şoldăneşti. Informaţia a fost solicitată atît de la autorităţile publice locale de 

nivelul I, cît şi de la autorităţile publice locale de nivelul II, pentru a verifica corectitudinea lor. 

S-a constatat că datele oferite de către autorităţile publice locale de nivelul I şi autorităţile 

publice locale de nivelul II  sunt diferite, fapt ce a scos în evidenţă colaborarea slabă şi 

ineficientă, precum şi neîndeplinirea atribuţiilor în special de către autorităţile publice locale de 

nivelul II, care sunt responsabile de coordonarea autorităţilor de nivelul I
187

. 

Avocatul parlamentar consideră că discrepanţa dintre datele pe care le deţin structurile de 

asistenţă socială şi autorităţile locale de nivelul I ar putea fi eliminate prin elaborarea unui sistem 

informaţional unic, care ar permite generalizarea datelor despre copiii rămaşi fără ocrotire 

părintească, tutelaţi, adoptaţi sau aflaţi sub curatelă, în mod centralizat şi ar permite un control 

mai riguros atît asupra veridicităţii cît şi corespunderii conform prevederilor legale. Totodată s-a 

stabilit că nu toate autorităţile achitau indemnizaţia în sumă de 600 lei conform noilor 

modificări
188

, dar continuau să achite indemnizaţia în sumă de 500 lei conform prevederilor 

anterioare. Un alt aspect ţine de informarea comunităţii privitor la formele de protecţie a copiilor 

rămaşi fără îngrijire părintească şi importanţa acestor mecanisme în respectarea drepturilor 

copilului. 

În cadrul efectuării analizei în cauză, au fost identificate şi cazuri în care indemnizaţiile nu 

se achitau, deşi solicitanţii întruneau toate condiţiile legale 

Avocatul parlamentar consideră că în această situaţie a fost lezat dreptul constituţional al 

copilului la asistenţă şi protecţie socială consacrat prin art. 47 din Constituţia Republicii 

Moldova,  în al cărui temei statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de 

trai decent.  

Totodată, potrivit articolului  27 alin. (4) al Convenţiei ONU, statele părţi sunt obligate să 

ia măsuri adecvate pentru a asigura recuperarea pensiei alimentare a copilului de la părinţii săi 

sau de la alte persoane care au o răspundere financiară faţă de el, indiferent dacă se află pe 

teritoriul lor sau în străinătate. În special, în cazurile în care persoana ce are o răspundere 

financiară faţă de un copil trăieşte într-un alt stat decît cel al copilului, statele părţi vor promova 

aderarea la acorduri internaţionale sau încheierea de asemenea acorduri, precum şi adoptarea 

altor aranjamente corespunzătoare. 

În urma adresărilor parvenite an de an de la cetăţeni, din care rezulta că achitarea pensiilor 

de întreţinere este o problemă acută, astfel fiindu-se lezat dreptul copilului la un trai decent, 

                                                           
187 Atribuţiile structurii de asistenţă socială sunt prevăzute în art. 13 al Legii asistenţei sociale nr. 547 din 25 decembrie 2003 şi în 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare  a structurii teritoriale de asistenţă socială, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 024 din 08 decembrie 2009. 
188 Din 10 februarie 2012, a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 78  din 08 februarie 2012 cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului, conform căreia suma îndemnizaţiei lunare pentru 

fiecare copil aflat sub tutelă, curatelă sau adoptat, părinţilor adoptivi, tutorilor/curatorilor li se achita suma de 600 lei. 
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avocatul parlamentar a iniţiat o investigaţie, pentru a stabili condiţiile care generează această 

situaţie, dar şi pentru identificarea soluţiilor. 

Astfel, reieşind din informaţiile obţinute de la instanţele judecătoreşti, s-a constatat că pe 

parcursul anilor 2010-2012, au fost depuse 5876 de adresări privind încasarea pensiei alimentare. 

După examinare, instanţa a decis emiterea a 1444 ordonanţe judecătoreşti de stabilire a pensiei 

de întreţinere şi 3500 de titluri executorii privind încasarea pensiei de întreţinere.  

Pentru a verifica gradul de realizare a titlurilor executorii, avocatul parlamentar a analizat 

datele oferite de 41 executori judecătoreşti. S-a constatat că din totalul de 2696 de titluri 

executorii recepţionate doar 309 au fost executate. Totodată, în 113 cazuri au fost încheiate 

tranzacţii de conciliere, în 40 de cazuri executarea titlurilor executorii a fost suspendată, iar în 

196 de cazuri debitorul a refuzat să execute creanţa. În privinţa celorlalte titluri executorii
189

 

executorii judecătoreşti menţionează că sunt în imposibilitate de a interveni conform 

competenţelor dat fiind faptul că debitorii se află în afara ţării sau nu poate fi stabilit locul de trai 

al acestora pentru a pune în aplicarea decizia instanţei judecătoreşti. 

În contextul refuzului debitorului de a executa creanţa, executorii judecătoreşti au înaintat 

20 de demersuri de atragere la răspundere contravenţională
190

 a debitorului pentru neexecutarea 

hotărîrii instanţei de judecată, iar drept urmare a neexecutării intenţionate sau eschivării de la 

executarea hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii 

contravenţionale, executorii judecătoreşti au înaintat 16 demersuri. 

Astfel, constatăm că ponderea cazurilor soluţionate privind încasarea pensiei de întreţinere 

a copilului minor este una redusă, reprezentînd aproximativ 15,65% din totalul titlurilor de 

executare recepţionate de către executorii judecătoreşti. În opinia avocatului parlamentar această 

tendinţă reprezintă o încălcare gravă a dreptului copilului la un trai decent, dat fiind faptul că în 

multe situaţii aceste mijloace financiare reprezintă şi unica sursă de existenţă pentru aceşti copii. 

 

6. Dreptul la opinie 

 

Studiile privind impactul televiziunii asupra dezvoltării copilului au demonstrat că 

percepţiile diferite  pe care le-ar putea avea copilul-telespectator variază în funcţie de vîrstă, sex, 

mediu de rezidenţă, uneori, portretul de consumator. Copilul telespectator se formează într-un 

anumit fel, în funcţie de diferite variabile. Televizorul este factor de socializare şi element care 

contribuie la crearea identităţii tînărului. El îi dezvăluie acestuia o lume despre care poate vorbi, 

îi „ţine de urît”, îi oferă tipare comportamentale sau îi arată „modelele” de urmat.  

                                                           
189 Ponderea acestora fiind de 2038 titluri executorii, sau 75% din totalul 2696 de titlurilor executorii recepționate de către cei 41 

executori judecătorești care au fost incluși în investigația avocatului parlamentar.  
190 Conform prevederilor art. 318 Cod Contravențional al Republicii Moldova. 
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Aceste aspecte legate de influenţa televizorului asupra copilului dovedeşte importanţa 

conţinutului programelor televizate la care are acces copilul, prin urmare acest flux informaţional 

trebuie condiţionat prin prisma acestor factori.  

Rezultatele analizei noastre privitor la grila de emisiuni a postului naţional de televiziune 

au arătat că doar aproximativ 4% şi respectiv 2% din spaţiul de emisie, este destinat emisiunilor 

cu tematica  ”copii” şi ”tineret”. 

 

  

 

 

În baza observaţiilor angajaţilor CpDOM şi opiniilor exprimate de specialiştii în domeniu, 

se impune concluzia că copiii din Republica Moldova sînt în mare parte consumatori de 

programe destinate maturilor, ceea ce îşi pune amprenta şi asupra dezvoltării copilului. 

Rolul televiziunii ca sursa de informaţie este unul foarte important. Iar în contextul actual 

marcat de fenomenul migraţiei părinţilor la muncă, acesta se amplifică. A devenit o realitate 

cunoscută în Republica Moldova că mulţi copii sunt lăsaţi fără de supraveghere, ei fiind 

responsabili de propria educaţie. Drept urmare, potrivit datelor statistice, creşte rata suicidului în 

rîndul minorilor, delincvenţei juvenile, e mai mare numărul de cazuri de abandon şcolar, abuz 

asupra copiilor etc. Respectiv, în aceste condiţii  funcţia educativ-formativă a  televiziunii se 

amplifică.  

Pe lîngă această abordare socială a dreptului la opinie, trebuie să menţionăm că libertatea 

opiniei şi a exprimării este şi un drept garantat de Constituţia Republicii Moldova, prin 

prevederile art. 32. Totodată,  art. 9 din Legea privind drepturile copilului, nr. 338-XIII din 
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15.12.94, prevede dreptul copilului la dezvoltarea capacităţilor intelectuale. Acest drept al 

copilului este consacrat şi de Convenţia ONU pentru drepturile copilului, prin prevederile art. 12 

şi art. 13. 

Rezumînd cele spuse, avocatul parlamentar consideră că televiziunile din Republica 

Moldova trebuie să rezerve mai mult spaţiu de emisie copiilor şi adolescenţilor, care să fie în 

egală măsură destinat expunerii de opinii şi emisiunilor cognitive. 

Deşi conştientizăm faptul că IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este o instituţie 

publică, care se bucură de dreptul la independenţa editorială, a cărei televiziuni are un caracter 

generalist, totuşi responsabilitatea socială a acestei instituţii, în comparaţie cu alte instituţii de 

profil, este una mult mai importantă, fapt ce reiese şi din atribuţiile stipulate şi în cadrul 

legislativ care reglementează acest domeniu
191

. 

 

7. Dreptul la abitaţie în familie 

Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire 

din partea societăţii şi a statului. Ocrotirea de către stat şi societate a copilului, familiei şi 

maternităţii constituie în Republica Moldova o preocupare politică, socială şi economică de prim 

plan. Pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, acesta trebuie să crească într-un 

mediu familial, într-un climat de fericire, de iubire şi de înţelegere. Dreptul la familie, facilitarea 

formării şi protecţiei acesteia precum şi ocrotirea copiilor orfani sunt recunoscute prin art. 48, 49 

şi 50 din Constituţia Republicii Moldova. 

Fiecare copil are dreptul să locuiască în familie, să-şi cunoască părinţii, să beneficieze de 

grija lor, să coabiteze cu aceştia, cu excepţia cazurilor în care despărţirea de un părinte sau de 

ambii părinţi este necesară în interesul copilului
192

. 

Potrivit art. 20 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, ”orice copil care este, 

temporar sau definitiv, lipsit de mediul său familial, sau care, în propriul său interes, nu poate fi 

lăsat în acest mediu, are dreptul la protecţie şi ajutor special din partea statului. Statele părţi vor 

prevedea pentru acest copil o ocrotire alternativă în conformitate cu legislaţia lor naţională... În 

alegerea uneia din aceste soluţii este necesar să se ţină seama în mod corespunzător de 

necesitatea unei anumite continuităţi în educarea copilului, ca şi de originea sa etnică, religioasă, 

culturală şi lingvistică.” 

Adopţia este una dintre formele prioritare de protecţie a copilului rămas fără ocrotire 

părintească
193

. Această formă specială de protecţie, aplicată în interesul superior al copilului, prin 

                                                           
191 Articolele 50 și 51 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova. 
192 Art. 16 al Legii privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994 
193 Art. 115 din Codul Familiei Republicii Moldova. 
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care se stabileşte filiaţia între copilul adoptat şi adoptator, precum şi legăturile de rudenie între 

copilul adoptat şi rudele adoptatorului
194

. 

Conform datelor oficiale oferite de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

numărul adopţiilor naţionale cît şi internaţionale este în descreştere.  Astfel, în perioada anilor 

2010-2012 au fost înregistrate următoarele cifre: în 2010 - 162 adopţii naţionale, 46 adopţii 

internaţionale; în 2011 - 78 adopţii naţionale, 23 de adopţii internaţionale; în 2012- 33 de adopţii 

naţionale, nicio adopţie internaţională. 

În cadrul întîlnirilor cu autorităţile administraţiei publice locale
195

 avocatul parlamentar a 

abordat, printre altele, chestiuni legate de implementarea  Legii privind regimul juridic al 

adopţiei nr. 99 din 26.05.2010. Atît în cadrul discuţiilor nominalizate, cît şi din informaţiile 

solicitate de la autorităţile tutelare
196

, s-a constatat existenţa unor probleme serioase care 

împiedică implementarea legii menţionate:  

Lipsa psihologilor  

Conform prevederilor legale
197

 solicitanţii pentru adopţie urmează a fi evaluaţi prin prisma 

capacităţilor morale şi aptitudinilor de a adopta unul sau mai mulţi copii, iar în organigrama 

structurilor teritoriale de asistenţă socială nu sunt prevăzute unităţile de psiholog; 

Expertizarea psihologică  realizată defectuos  

Pentru îndeplinirea prevederilor legale, specialistul principal din cadrul autorităţii tutelare 

teritoriale este nevoit să apeleze la psihologi din alte instituţii care nu cunosc aspectele specifice 

domeniului adopţiei. De asemenea, evaluarea psiho-socială trebuie să fie efectuată de către 

psiholog prin cel puţin 3 şedinţe cu solicitanţii pentru adopţii, dintre care cel puţin una la 

domiciliul acestora, iar celelalte la biroul psihologului, sediul autorităţii teritoriale sau în alt 

spaţiu amenajat corespunzător pentru asigurarea intimităţii conversaţiilor şi confidenţialităţii 

datelor
198

; 

Procesul birocratizat şi de lungă durată 

În legislaţia în domeniu nu este stabilit un termen concret pentru executarea etapelor 

procedurii de adopţie, uneori procedura de adopţie ajunge să dureze pînă la doi ani
199

; 

                                                           
194 Art. 2 al Legii privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28.05.2010. 
195 Ne referim la întrunirile pe care le-a avut avocatul parlamentar cu reprezentanții APL din Drochia, Rîșcani, Căușeni și 

Cantemir. 
196 Informația referitor la procedura de implementare a Legii privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 26.05.2010 a fost 

colectată din 36 unități administrativ - teritoriale. 
197 art. 16 şi 17 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 26.05.2010. 
198 Conform cap. VI al Regulamentului privind procedura de evaluare a garanțiilor morale și condițiilor materiale ale 

solicitanților pentru adopții. 
199 Copilul născut de mamă solitară a fost  abandonat  în maternitate. Ulterior mama a fost decăzută din drepturile părintești, iar 

copilul a fost propus spre adopție. Examinînd materialele acestui caz, avocatul parlamentar a constatat că procedura de adopție 

are o durată de peste 2 ani. Astfel, acționînd în interesul superior al copilului, avocatul parlamentar s-a adresat instanţei de 

judecată contestînd procedura birocratică și refuzul MMPSF de a elibera acordul de continuare a procedurii de adopţie 

internaţională, în scopul realizării dreptului copilului de a avea o familie. 
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Lipsa cadrului normativ privind contraindicaţiile medicale pentru persoanele care 

intenţionează să adopte copii  

Potrivit prevederilor cadrului legislativ
200

, nu pot adopta copii persoanele care suferă de 

boli psihice şi de alte maladii ce fac imposibilă îndeplinirea drepturilor şi a obligaţiilor părinteşti. 

Deşi art. 58, alin. (3), lit. a) şi b)  din Legea privind regimul juridic al adopţiei prevede că 

Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii privind regimul juridic al 

adopţiei, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu 

prezenta lege, în prezent nu  există o listă a contraindicaţiilor medicale pentru persoanele care 

intenţionează să adopte copii, aprobată de Guvern. Anterior lista contraindicaţiilor medicale era 

prevăzută în Ordinul comun nr. 113 din 11 aprilie 1994 al Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului, 

nr. 64 din 05 aprilie 1994 al Ministerului Sănătăţii şi nr. 47 din 11 aprilie 1994 al Ministerului 

Justiţiei. Prin adoptarea noilor reglementări în domeniul adopţiei, Ordinul comun menţionat a 

căzut în desuetudine şi a devenit caduc
201

. 

 Avocatul parlamentar consideră că pentru respectarea dreptului copilului la abitaţie în 

familie, statul trebuie să creeze condiţii prielnice pentru adopţie, eliminînd barierele birocratice 

care descurajează  solicitanţii de adopţie. 

Respectarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi 

socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial 

Studiile
202

 au demonstrat că mediul rezidenţial nu este unul favorabil pentru  dezvoltarea 

copilului. Prin urmare asigurarea copilului aflat în dificultate a unei protecţii din partea statului 

trebuie să fie o măsură de intervenţie rapidă şi eficientă.  

În acest sens există anumite Standarde minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi 

socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial
203

.  

În scopul monitorizării respectării prevederilor constituţionale, ale Convenţiei ONU, dar şi 

aplicării Standardelor minime de calitate, în special termenul de şedere a copiilor în instituţiile 

rezidenţiale,  avocatul parlamentar a analizat activitatea a 14 şcoli de tip-internat pentru copii 

orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor
204

, 3 şcoli internat-sanatoriale
205

, 17 şcoli internat-

auxiliare
206

 şi 5 instituţii speciale pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale
207

. 

                                                           
200 Art. 12 alin. (4), lit. b) din Legea privind regimul juridic al adopției 
201 Scrisoarea nr. 03/10131 din 18 decembrie 2012, semnată de Viceministrul justiției 
202 http://www.cnaa.md/files/theses/2012/22865/irina_malanciuc_thesis.pdf; 

    http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_572_121118-StrategiaProtectiaFamilieCopil-v5-ro.pdf 
203 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 432 din 20 aprilie  2007, aceste Standarde se aplică de către toate instituțiile de 

acest tip, în limita alocațiilor aprobate anual în bugetele autorităților publice centrale și locale respective, precum și a mijloacelor 

provenite din donații, granturi, alte surse, conform actelor normative în vigoare. 
204 Bender, Fălești, Cupcini, Căzănești, Cărpineni, Bălți, Strășeni, Orhei, Leova, Văscăuți, Năpadova, Ceadîr-Lunga, gimnaziile 

nr. 2 și nr. 3 din Chișinău. 
205 Cineșeuți, Rezina, Ivancea 
206 Visoca, Crihana-Veche, Mărculești, Grinăuți, Sarata Galbenă, Strășeni, Popeasca, Bulboaca, Rezina, Corten, Nisporeni, 

Țarigrad, Sarata Nouă, Telenești, Tocuz 

http://www.cnaa.md/files/theses/2012/22865/irina_malanciuc_thesis.pdf
http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_572_121118-StrategiaProtectiaFamilieCopil-v5-ro.pdf
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Implementarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea 

copiilor din instituţiile de tip rezidenţial se efectuează de direcţia raională/municipală, tineret şi 

sport, care exercită monitorizarea şi evaluarea instituţiei, în coordonare cu secţia/direcţia de 

asistenţă socială şi protecţie a familiei. 

În conformitate cu Standardul 3 al Strategiei naţionale privind reforma sistemului 

rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, perioada de şedere a copilului în instituţie 

nu depăşeşte 12 luni calendaristice, timp în care coordonatorul de caz, în colaborare cu 

autorităţile administraţiei publice locale, va găsi soluţia definitivă  - plasamentul de tip familial. 

Potrivit aceluiaşi standard, decizia privind extinderea plasamentului pentru o perioadă mai mare 

de 12 luni este luată de către autoritatea tutelară de la locul de trai al copilului.  

Potrivit informaţiei prezentată de managerii  instituţiilor rezidenţiale, conchidem că 

termenul de 12 luni de şedere a copiilor este depăşit
208

, fără o decizie privind extinderea 

plasamentului, fapt ce a fost determinat în urma examinării statisticilor privind evaluarea 

plasamentului copilului. 

În anul 2011 specialiştii din cadrul autorităţilor publice au reevaluat plasamentul a 968 

copii din gimnaziile internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească, 508 copii din 

gimnaziile auxiliare, 129 copii din gimnaziile sanatoriale şi 129 copii din gimnaziile speciale 

pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale.  

Nu a fost reevaluat plasamentul sau lipseşte informaţia despre reevaluarea plasamentului în 

privinţa a 573 copii din gimnaziile pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească, 35 

copii din gimnaziile internat-sanatoriale, 649 copii din gimnaziile internat-auxiliare şi 219 copii 

din gimnaziile speciale pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale. 

Avocatul parlamentar consideră că analiza Standardelor minime de calitate privind 

îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial a scos în evidenţă 

două momente importante care denotă  încălcarea drepturilor constituţionale ale copilului dar şi a 

drepturilor consacrate de Convenţie. 

În primul rînd, este vorba despre nerespectarea prevederilor cadrului normativ naţional 

care se referă la Standardele minime de calitate. Astfel, deşi cadrul normativ naţional prevede un 

mecanismul de asigurare a bunei aplicări a cadrului legal referitor la creşterea copilului în mediul 

familial, neaplicarea corespunzătoare a acestui mecanism, care este cauzată în mod exclusiv de 

factorul uman, admite în mod direct încălcarea dreptului copilului la abitaţie în familie. Reieşind 

dine cele expuse, avocatul parlamentar recomandă Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, să întreprindă toate măsurile care se impun pentru a asigura 

                                                                                                                                                                                           
207 Hîrbovăț, Cahul, Ialoveni, Bălți, Hîncești 
208 Școala auxiliară Hîrbovăț, Școala auxiliară Ialoveni,Școala auxiliară s. Popeasca, r. Ștefan-Vodă, Școala auxiliară s. Visoca, r. 

Soroca, etc. 
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funcţionalitatea şi aplicarea corespunzătoare a Standardelor minime de calitate care reprezintă un 

mecanism cheie în respectarea dreptului copilului la ocrotire specială în situaţiile critice, dar şi 

respectarea dreptului la abitaţie în familie. 

În al doilea rând, faptul că copiii se află o perioadă îndelungată în instituţiile rezidenţiale 

dovedeşte că serviciile alternative de plasament sunt slab dezvoltate.  

În opinia avocatului parlamentar, dezvoltarea slabă a serviciilor alternative de plasament a 

copiilor rămaşi fără îngrijire părintească este condiţionată de subvenţionarea slabă din partea 

statului. Despre această problemă avocatul parlamentar a menţionat  şi în rapoartele sale 

anterioare. 
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CAPITOLUL IV 

Informarea şi promovarea drepturilor omului în comunitate  

Reuniuni de lucru, conferinţe, mese rotunde, activităţi de promovare a drepturilor omului şi 

de instruire juridică a populaţiei 

 

În anul 2012, Centrul pentru Drepturile Omului a organizat 29 de conferinţe, mese 

rotunde, ateliere de lucru, prezentări (în anul 2011 – 20), în al cărui cadru au fost puse în 

discuţie diverse probleme  ce ţin de asigurarea respectării drepturilor omului în Republica 

Moldova. De asemenea, au fost desfăşurate 45 de acţiuni de promovare în domeniul drepturilor 

omului (întîlniri, seminare, prelegeri), care au avut loc cu participarea elevilor, studenţilor, 

funcţionarilor publici, reprezentanţilor unor comunităţi, persoanelor cu  dizabilităţi, altor 

categorii de persoane.  

           
 

 

 

Activităţile desfăşurate au abordat în particular tematica combaterii torturii şi relelor 

tratamente, a protecţiei drepturilor sociale şi a persoanelor cu dizabilităţi, promovarea toleranţei 

în societate şi combaterea discriminării. Evenimentele organizate de Centrul pentru Drepturile 

Omului au constituit prilejuri pentru un schimb vast de opinii, informaţii, dar şi pentru un dialog 

la teme vizînd situaţia respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, posibilităţile de 

ameliorare a stării de existente de lucruri, inclusiv prin perfecţionarea legislaţiei în domeniu. 

Printre cele mai importante evenimentele  desfăşurate de CpDOM în anul 2012 se numără: 

 

- Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică  cu prilejul împlinirii a 5 ani de la 

instituirea Mecanismului naţional de prevenire a torturii în Republica Moldova, 
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care a avut loc pe 25 iulie, cu sprijinul PNUD Moldova. Conferinţa a întrunit oficiali 

de rang înalt ai structurilor specializate ale ONU (Comitetul ONU împotriva torturii, 

Subcomitetul ONU împotriva torturii, Comitetul European pentru prevenirea torturii),  

funcţionari ai MNPT din oficiile ombudsmanilor din Slovenia, Polonia, Armenia, 

Georgia, Azerbaidjan, reprezentanţi ai mediului academic din ţară, ai instituţiilor de drept 

şi administraţiei publice centrale, ai ONG-urilor care activează în domeniul drepturilor 

omului, în total aproximativ 70 de participanţi. 

 

- Pe 10 decembrie, CpDOM a desfăşurat o Conferinţă de lucru cu prilejul Zilei 

internaţionale pentru drepturile omului. Evenimentul a  avut o dublă semnificaţie în 

contextul aniversării de 15 ani de la adoptarea Legii cu privire la avocaţii 

parlamentari, care a stat la bază creării ulterioare a Instituţiei naţionale a 

ombudsmanului. La reuniune au participat preşedintele Parlamentului Marian Lupu, 

preşedintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului şi relaţii interetnice, Vadim 

Mişin, deputatul şi ex-directorul CpDOM Raisa Apolschii, foştii ombudsmani Mihail 

Sidorov, Iurii Perevoznic şi actualii avocaţi parlamentari Anatolie Munteanu, Aurelia 

Grigoriu, Tudor Lazăr şi Tamara Plămădeală, Reprezentantul Permanent al UNICEF în 

Moldova, Alexandra Yuster, reprezentanţi ai diverse instituţii publice centrale,  partenerii 

externi şi sociali ai CpDOM. În cursul evenimentului au fost discutate subiecte vizînd 

starea actuală în domeniul drepturilor omului, evoluţiile şi perspectivele Centrului pentru 

Drepturile Omului, strategii de dezvoltare şi de eficientizare a Instituţiei naţionale pentru 

protecţia drepturilor omului. Reuniunea la care au fost prezenţi 64 de participanţi a 

culminat cu înmînarea premiilor şi diplomelor ombudsmanilor - ediţia 2012 şi cu 

semnarea unui acord  de colaborare între Centrul pentru Drepturile Omului şi Asociaţia 

Obştească ”Liga Tineretului din Moldova”. 

 

- În cadrul unei reuniuni, pe 17 octombrie, cînd s-au împlinit 15 ani de la adoptarea 

Legii cu privire la avocaţii parlamentari, a fost inaugurată cea de-a IV 

reprezentanţă a CpDOM –  din satul Varniţa, raionul Anenii Noi.  

Activitatea în cauză a fost realizată conform Planului naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului pentru anii 2011-2014.  

 

- Pe 27 martie a fost prezentat public Raportul CpDOM cu privire la respectarea 

Drepturilor Omului în anul 2011. La eveniment, avocaţii parlamentari au prezentat  
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informări pe diverse domenii vizînd problematica respectării drepturilor omului la noi în 

ţară în anul trecut. La prezentarea Raportului CpDOM au participat  peste 40 de 

persoane, reprezentanţi ai conducerii ţării,  deputaţi, responsabili din cadrul instituţiilor 

publice centrale, reprezentanţi ai sectorului asociativ şi ai unor organizaţii internaţionale. 

 

- 11 activităţi au fost dedicate problematicii protecţiei sociale, respectării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. Mai multe acţiuni au fost dedicate problemelor combaterii 

discriminării, a violenţei domestice, promovării toleranţei.   

 

 

Decada pentru drepturile omului şi acţiunile prilejuite de aniversarea de 15 ani ai 

institutului avocaţilor parlamentari 

 

În perioada noiembrie – decembrie, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a 

desfăşurat aproximativ 70 de activităţi prilejuite de aniversarea de 15 ani de la fondarea 

institutului avocaţilor parlamentari, implicit acţiuni în cadrul Decadei pentru drepturile omului 

(01-10 decembrie).  

Activităţile organizate au inclus conferinţe, mese rotunde, seminare, întîlniri cu diverse 

categorii de cetăţeni,  interviuri şi participări la emisiuni televizate şi radio.  

La iniţiativa CpDOM, cu susţinerea Ministerului Educaţiei, în perioada de referinţă,  orele 

de educaţie civică în instituţiile de învăţămînt gimnazial şi liceal s-au desfăşurat la tema 

respectării drepturilor omului. Angajaţii CpDOM au fost prezenţi la orele de educaţie civică şi au 

ţinut prelegeri în 20 de licee şi gimnazii. De asemenea, avocaţii parlamentari, angajaţii CpDOM 

s-au întîlnit cu studenţi şi profesori de la 7 instituţii de învăţămînt superior din ţară: Universitatea 

Slavonă, Universitatea de Stat din Comrat , USM (Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe 

Politice şi Administrative), Universitatea „Alecu Russo”, Institutul Umanistic Contemporan din 

Bălţi, Universitatea „B.P.Haşdeu” din Cahul, Academia de Administrare Publică de pe lîngă 

Preşedinte.  

În contextul Decadei pentru drepturile omului, CpDOM a făcut 18 donaţii de carte din 

publicaţiile editate de Instituţia naţională pentru protecţia drepturilor omului (peste 200 de titluri 

de carte, fără de broşuri) pentru Biblioteca Naţională (spre a fi repartizate la bibliotecile din ţără), 

Biblioteca Publică de Drept, Biblioteca Academiei de Administrare Publică de pe lîngă 

Preşedinte, Biblioteca Universităţii din Cahul, Biblioteca Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi, 

Şcoala profesional-tehnică nr.2 din Hînceşti.  



163 
 

În perioada 8–30 noiembrie, la iniţiativa  Centrului pentru Drepturile Omului din 

Moldova şi cu susţinerea IPNA “Teleradio-Moldova” la Radio Moldova, s-a desfăşurat 

Concursul “Drepturile mele. Ce ştiu despre ele?”. Acţiunea a avut menirea să stimuleze copiii de 

a se documenta privind drepturile de care dispun şi de a le cultiva o atitudine de respect faţă de 

demnitatea umană, valorile universale în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale.  

 

Mediatizarea  activităţii  CpDOM şi a avocaţilor parlamentari  

 

a) În anul 2012 a crescut, practic,  de 3 ori, faţă de anul precedent, numărul de apariţii 

în presă privind activitatea CpDOM şi a avocaţilor parlamentari. Astfel au fost 

înregistrate 614 de apariţii unice în mass-media, comparativ cu 207 pe parcursul anului 

2011, 

 

                                       
 

                             

dintre care: 

 apariţii la televiziuni – 222, faţă de 75 înregistrate în anul trecut  

 apariţii la radio – 147, faţă de 80 – în 2011 

 presa scrisă, portaluri, agenţii de presă – 245 

 inclusiv apariţii în mass-media locală şi regională – 118  
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b) Conferinţe de presă, briefinguri, cluburi de presă – 8, faţă de 5 în tot anul trecut. 

 

                        
                      

                         

 

c) Comunicate de presă şi alte materiale – 605, faţă de 420 în anul 2011, pagina web fiind 

operativ actualizată nu doar la compartimentul comunicate de presă, dar şi cu alte 

materiale, inclusiv privind activitatea MNPT. 
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În contextul organizării Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice din 25 iulie „5 ani 

de funcţionare a MNPT”, timp de o lună, gratis, au fost difuzate  spoturi sociale anti-tortură la 3 

televiziuni centrale ( Moldova 1, Publika TV şi TV N4) şi 4 televiziuni regionale (GRTV , 

ATV, Eny-ai TV, Pervîi narodnîi (Găgăuz Yeri). 

A  fost stabilită o colaborare cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice. În comun cu 

jurnaliştii de la CIJ au fost organizate două cluburi de presă cu tema: „Ce s-a întîmplat în 

instituţiile statului în ultimii 5 ani de la instituirea MNPT în Moldova” şi ”Sărăcia ca 

impediment pentru egalitatea de șanse”. Cluburile menţionate de presă s-au desfăşurat cu 

participarea avocaţilor parlamentari Anatolie Munteanu şi Aurelia Grigoriu.  

Mai frecvent problematica drepturilor omului cu participare la emisiuni a angajaţilor 

CpDOM,  (implicit subiecte realizate în baza comunicatelor de presă ale CpDOM, comentariilor, 

declaraţiilor avocaţilor parlamentari) a fost abordată la Radio-Moldova, Publika TV,  Compania 

Interstatală MIR, Moldova 1,  Jurnal TV, Televiziunea publică din UTA Găgăuzia, Radio  

Europa Liberă, Radio Vocea Basarabiei, Radio Chişinău, AP Info-Prim-Neo. Astfel, avocaţii 

parlamentari, lucrătorii Centrului au fost cu regularitate invitaţi pentru a se pronunţa pe diverse 

probleme din domeniul drepturilor omului  la emisiunile „Publika report”, „Ţara lui Dogaru”, 

„Publikă news”, „Vox Publika”, „День за днём”, buletinele de ştiri de la Publika TV,  au 

participat la emisiunea „Moldova în direct” şi la Talk Showul „Bună seara” , programul matinal 

“Bună dimineaţa” de la TV Moldova 1. Avocaţii parlamentari, angajaţii CpDOM au fost frecvent 

invitaţi la emisiunile “Primatul legii”, “Noi şi societatea” de la Radio Moldova, iar la “Radio-

magazin socio-cultural”, deja al doilea an consecutiv angajaţii Centrului au fost prezenţi în 

fiecare zi la emisiune în perioada Decadei pentru drepturile omului. Cu suportul UNICEF, 

avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului Tamara Plămădeală a participat la 25 

de emisiuni  „Vocea copilului”. De asemenea săptămînal, şeful Reprezentanţei Comrat a 

CpDOM, Svetlana Mironova a fost invitată la emisiunea „Oбсуждаем вместе” la televiziunea 

publică din UTA  Găgăuzia. 

http://www.publika.md/emisiuni/----------------------_381.html
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Cele mai mediatizate subiecte din domeniul drepturilor omului au fost:  

Protecţia drepturilor copilului – 88; protecţia socială a cetăţenilor şi respectarea 

drepturilor lor sociale – 71; situaţia în domeniul drepturilor omului în ansamblu - 60; 

problematica combaterii torturii şi relelor tratamente - 60; semnalul lansat de avocatul 

parlamentar privind posibilitatea producerii unui dezastru ecologic pe rîul Nistru - materiale la 

tema au apărut în aproximativ 100 de instituţii media din ţară, dar şi din Ucraina şi România; 

susţinerea de Curtea Constituţională a sesizării avocatului parlamentar privind plata 

indemnizaţiilor de boală (la acest subiect au fost înregistrate 41 de apariţii în presă); cazul de 

infectare cu TBC a copiilor de la grădiniţa de copii din satul Bălţata, Criuleni.  

Printre temele abordate în mass-media au fost şi cele vizînd combaterea discriminării în 

toate formele de manifestare şi promovarea culturii toleranţei - 18; respectarea drepturilor la 

protecţia sănătăţii, un mediu sănătos de viaţă şi accesul la servicii medicale de calitate (14).  

 

 

E de remarcat experienţa pozitivă de autosesizare din presă a avocaţilor parlamentari pe 

marginea cazurilor  de violare a drepturilor omului. Peste 40 de asemenea reacţii ale avocaţilor 

parlamentari la semnale apărute în presă privind nerespectarea drepturilor omului au contribuit la 
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soluţionarea problemelor enunţate sau mobilizarea autorităţilor de a interveni cu promptitudine 

în vedere eliminării deficienţelor atestate. Elocvente în acest sens sunt reacţiile avocaţilor 

parlamentari la cazuri de infectare cu TBC a elevilor de la şcoala-internat din Crihana Veche, 

Cahul,
209

  de aplicare a supradozei de proba mantou copiilor  din satul  Bălţata, raionul Criuleni, 

de admitere a abuzului sau violenţei faţă de elevi sau minori (cazurile din satul Condriţa, 

municipiul Bălţi, or. Hînceşti)
210

, neregulile legate de dezactivarea poliţelor de asigurare 

medicală
211

, testarea medicamnetelor pe seama bolnavilor psihici de la spitalul de psihiatrie din 

Chisinau, decesele sau problemele grave de sănătate cauzate de erorile comise de medici (cazul 

minorului care a murit şi al celui căzut în comă după vizita la medicul stomatolog).  Un exemplu 

edificator este cel de implicare a avocatului parlamentar Aurelia Grigoriu, după autosesizarea din 

presă, în elucidarea cazului de discriminare în localitatea Zatoka
212

, Ucraina a unui grup de copii 

cu dizabilităţi din regiunea Transnistreană. Pentru repunerea în drepturi a persoanelor vizate 

avocatul parlamentar a apelat la ajutorul ombudsmanului ucrainean Valeria Lutkovskaia şi al 

împuternicitului pentru drepturile copilului al preşedintelui Ucrainei, Iuri Pavlenco. Cu eforturi 

comune, părinţii copiilor au primit despăgubiri materiale.  

Pagina  web a CpDOM 

În contextul prezentării publice a Raportului CpDOM pentru anul 2012, respectiv în luna 

martie 2013, urmează a fi lansată o versiune nouă a paginii web a Centrului pentru Drepturile 

Omului. Aceasta a fost elaborată în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică şi cu 

Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, în conformitate cu politica 

Guvernului de modernizare tehnologică  a site-urilor instituţiilor publice (Hotărîrea Guvernului „ 

Privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua internet” , nr.188. din 

03 04 2012).  

Noul site prezintă numeroase avantaje: este mai bogat în conţinut, respectă principiile 

transparenţei şi accesibilităţi, este elaborat în baza modelului tip şi corespunde cerinţelor de 

securitate a informaţiei. Cu respectarea rigorilor Centrului de Guvernare Electronică, s-a reuşit 

conturarea unei identităţi vizuale clare a noului site, structura şi prezentarea grafică a 

conţinutului au fost elaborate în asemenea manieră încît să fie orientate spre interesul publicului 

larg şi să asigure o comunicare mai eficientă cu societatea. Pentru promovarea în mediul on-line,  

                                                           
209 Comunicatele de presă din 28, 29 februarie, 3 martie 2012 (http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5506/; 

http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5509/; http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5514/; ) 

http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5827) 
210 Comunicat de presă din 1 martie 2012 (http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5511/) 

 
211 Comunicat de presă din 16 martei 2012 (http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5535/) 

 
212 Comunicat de presă din 07 09 2012 (http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5766/) 

http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5506/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5509/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5514/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5511/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5535/
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au fost create conturi în reţelele de socializare YouTube, Facebook şi Tweeter, care au fost 

ataşate noului site. Meniul a fost simplificat şi elaborat pe înţelesul vizitatorilor paginii web, iar 

pe viitor este planificată activarea unei aplicaţii care va permite accesul la site şi a persoanelor cu 

dizabilităţi de vedere.  

 

Acorduri de colaborare 

O condiţie importantă a realizării obiectivelor de promovare a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale este comunicarea deschisă şi intensă cu toţi factorii interesaţi, interacţiunea strînsă 

şi eficientă cu diferite instituţii şi organizaţii, cît şi cu publicul larg. Din acest punct de vedere, se 

impune de remarcat importanţa parteneriatelor stabilite de CpDOM în anul 2012, care s-au soldat 

la scurt timp cu rezultate cu impact pentru public.  

 

În perioada de referinţă au fost încheiate  7 acorduri de colaborare, faţă de 3 semnate în anul 

2011:  

 Acordul de colaborare dintre Instituţia avocaţilor parlamentari şi Confederaţia Naţională 

a Sindicatelor din Moldova-parteneriat în vederea consolidării sistemului de protecţie a 

salariaţilor din Republica Moldova; 

  Acordul de colaborare cu Fundaţia CRIS – „Ecoul Cernobîlului”; 

  Acordul  de parteneriat dintre Instituţia naţională a ombudsmanului şi Centrul de 

Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”; 

 Acordul de parteneriat între CpDOM şi Centrul Internaţional Antidrog- IDEC Moldova; 

 Acordul de cooperare dintre CpDOM şi IPNA  “Teleradio-Moldova”; 

  Acordul de colaborare dintre Împuternicitul Radei Supreme a Ucrainei pentru drepturile 

omului Valeria Lutkovskaia şi avocaţii parlamentari din Republica Moldova; 

 Acordul de colaborare între Centrul pentru Drepturile Omului şi Asociaţia Obştească 

„Liga Tineretului din Moldova”. 

 

http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/
http://ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5494/


169 
 

  

 

 

Acordurile menţionate sunt funcţionale. Astfel, Compania publică „Teleradio-Moldova” 

a fost partenerul media al CpDOM în desfăşurarea Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice  

cu prilejul împlinirii a 5 ani de la instituirea Mecanismului naţional de prevenire a torturii în 

Republica Moldova. La iniţiativa Centrului pentru Drepturile Omului, pe 22 mai curent, în 

cadrul Centrului Republican de Reabilitare şi Integrare Socială (CRIS), a fost inaugurat Biroului 

Public al Avocatului Parlamentar. Totodată, în cooperare cu Centrul Internaţional Antidrog, 

IDEC Moldova a fost organizată o masă rotundă  cu problematica combaterii consumului de 

droguri (26 iunie) şi lansarea cărţii “Drogurile legale şi adolescenţa – răspunsuri la întrebările 

elevilor şi studenţilor” (6 octombrie).  

Potrivit Acordului semnat cu Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, în 

comun a fost elaborat un studiu la tema: “Tortura şi tratamentele crude faţă de copii în contextul 

justiţiei juvenile: răspîndirea, influenţa, prevenirea, detectarea, oferirea suportului şi raportare.  

Studiul în cauză conţine o analiză profundă privind utilizarea torturii sau a altor forme de abuzuri 

faţă de minorii aflaţi în custodia instituţiilor de stat, cu formularea de concluzii şi recomandări 

pentru ameliorarea situaţiei.  

Activitatea de instruire în domeniul drepturilor omului a funcţionarilor publici şi a 

diverse categorii de persoane care înfăptuiesc justiţia   

Avocaţii parlamentari şi funcţionarii CpDOM au participat, la solicitare, la instruirea unor 

grupuri profesionale, după cum urmează: 
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 Instruirea judecătorilor la tema ”Mecanisme naţionale şi internaţionale de monitorizare 

privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cu tulburări mentale” ( 26 

martie 2012,  Institutul Naţional al Justiţiei); 

 Instruire pentru parajuriştii care activează în domeniul drepturilor omului ”Interacţiunea 

între parajurişti şi avocaţii parlamentari” (18 şi 19 iulie 2012); 

 Instruire pentru efectivul Departamentului Instituţiilor Penitenciare ”Accesul la 

informaţie a deţinuţilor – drept fundamental”. (5 septembrie 2012); Instruire pentru 

efectivul Departamentului Instituţiilor Penitenciare ”Raporturile între administraţie şi 

deţinuţi şi resocializarea prin prisma respectării art. 24 din Constituţie şi art. 3 CEDO” 

(19 septembrie 2012); 

 Instruire pentru funcţionarii publici din Pretura sect. Rîşcani, municipiul Chişinău ”Rolul 

autorităţilor publice locale în respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului” (10 februarie 2012); 

 Instruire pentru managerii din învăţămîntul special în domeniul drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi (20 ianuarie 2012); 

 Instruiri pentru membrii Consiliului Consultativ privind tehnicile de monitorizare a 

locurilor de detenţie.  

Printre beneficiarii acestor instruiri se numără circa 30 de judecători, 25 de parajurişti, 45 de 

angajaţi ai sistemului penitenciar, 25 de funcţionari publici din cadrul preturilor şi Primăriei 

mun. Chişinău, 20 de pedagogi care activează în instituţiile de învăţămînt speciale, 8 membri ai 

Consiliului consultativ. 

Activitatea editorială a CpDOM 

În anul 2012 au fost editate 6 broşuri şi pliante cu caracter de instruire juridică a populaţiei 

privind drepturile şi libertăţile lor fundamentale ale omului  şi anume: 

 Pliantul „Telefonul copilului” pentru adulţi;  

 pliantul „Telefonul copilului” pentru copii; 

 broşura „Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii” ; 

 broşura „Dreptul la petiţionare” 

  broşurile „Drepturile persoanelor cu dizabilităţi” 

  broşura „Principiul egalităţii şi nondiscriminării”.  

De asemenea a fost publicat Raportul CpDOM cu privire la respectarea drepturilor omului în 

Republica Moldova în anul 2011. 
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Funcţionarii CpDOM au elaborat două ghiduri:  „Manualul funcţionarului public în 

domeniul drepturilor omului” şi ”Drepturile omului şi problema dizabilităţilor, destinat 

persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora”. 

Publicaţiile  enumerate au fost distribuite petiţionarilor,  autorităţilor publice locale,  în  

biblioteci raionale şi municipale, Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele 

Republicii Moldova.  Cancelariei Guvernului i-a fost transmis un lot de publicaţii „Manual al 

funcţionarului public în domeniul drepturilor omului”, care a fost distribuit în diverse ministere 

şi departamente.    

 

Deficienţe în domeniul comunicare şi relaţii cu publicul 

În pofida înregistrării unor rezultate pozitive la compartimentul sporire a vizibilităţii 

instituţiei, CpDOM mai are mult de făcut pentru eliminarea deficienţelor existente la capitolul 

comunicare şi relaţii cu publicul. În mare parte acestea sunt determinate de comunicarea internă 

defectuoasă, care zădărniceşte cele mai bune intenţii sau planuri de acţiuni, antrenarea 

insuficientă şi ineficientă a reprezentanţelor CpDOM din teritoriu în activităţile de promovare şi 

instruire. Reprezentanţele CpDOM din Bălţi şi Cahul lipsesc practic din mediul informaţional 

regional, avînd activităţi de promovare sporadice, organizate mai mult la cererea sau sugestia 

avocaţilor parlamentari sau a angajaţilor Serviciului programe instructive, relaţii cu publicul. 

Bunăoară, cele 118 apariţii în 2012 în presa regională se datorează în mare parte Reprezentanţei  

CpDOM din Comrat, cu 85 de participări la emisiuni radio şi tv, publicaţii în presa scrisă. 

Respectiv, reprezentanţelor de la Cahul şi Bălţi le revine doar cîte 16 – pe întreg parcursul 

anului.  

Lasă de dorit şi implicarea autorităţilor publice în activităţi de promovare şi instruire în 

domeniul drepturilor omului. Asta chiar dacă în Planul naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului pentru anii 2011-2014 la diverse compartimente este prevăzută organizarea de 

APC şi APL a unor evenimente de informare a populaţiei privind drepturile şi libertăţile 

fundamentale, de combatere a torturii, relelor tratamente, discriminării pe diferite criterii, a 

violenţei domestice. Iar  punctul 82/6 din PNADO „Educarea şi informarea cu privire la 

drepturile omului” prevede expres „organizarea decadei drepturilor omului la nivelul fiecărei 

autorităţi publice”
213

 anual în luna decembrie.  Cu toate acestea, promovarea drepturilor omului 

şi în special organizarea decadei pentru drepturile omului, rămîne a fi în temei preocuparea şi 

obligaţia de bază a Centrului pentru Drepturile Omului.  

                                                           
213Hotărîrile Parlamentului 90/12.05.2011 Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului pe anii 2011-2014 //Monitorul Oficial 118-121/331, 22.07.2011  
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Or, situaţia existenţă la capitolul respectarea drepturilor omului şi informarea populaţiei 

din localităţile din mediu rural despre drepturile de care dispun impun abordări serioase şi acţiuni 

conjugate ale CpDOM, APC, APL şi ale organizaţiilor neguvernamentale. Resursele umane şi 

financiare trebuie direcţionate spre această categorie de cetăţeni, care nu au cunoştinţele necesare 

pentru a-şi apăra drepturile sau sunt insuficient informaţi, inclusiv despre posibilităţile de a apela 

la ajutorul avocaţilor parlamentari. Pentru a ajunge la publicul-ţintă, evenimentele cu caracter de 

promovare şi instruire se cer a fi organizate mai aproape de cetăţeni – la sate, centre raionale. 

Totodată, materialele informative şi de promovare ar putea fi mai accesibile pentru public sub 

formă de spoturi video şi audio, bannere şi publicitate stradală, care însă constituie un lux 

nepermis pentru CpDOM, din cauza bugetului foarte modest prevăzut pentru acţiuni de 

promovare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

CAPITOLUL V 

Alte aspecte ale activităţii Centrului pentru Drepturile Omului în anul 2012 

 

1. Activitatea Centrului pentru Drepturile Omului în cifre  

        Pentru exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari, pornind de la situaţia existentă în 

domeniul respectării drepturilor omului, problemele stringente pe segmentul dat cu care se 

confruntă cetăţenii, activitatea CpDOM este planificată anual, semestrial, trimestrial şi lunar. 

Agenda instituţiei poate însă fi modificată în funcţie de unele evoluţii ale evenimentelor, avocaţii 

parlamentari, angajaţii CpDOM  intervenind în mod operativ, uzînd de pîrghiile prevăzute de 

legislaţie, în cazurile de încălcare gravă a drepturilor omului sau a unui grup de persoane. În mod 

cert, activităţile planificate şi realizate de CpDOM reflectă obiectivele şi sarcinile trasate în 

Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014. 

       Mai nou, în anul 2012 a fost făcut un pas important în direcţia elaborării planului de 

dezvoltare strategică a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, acţiune indispensabilă 

în contextul procesului de reformă a sistemului de justiţie şi implicit al reformării şi dezvoltării 

instituţionale a CpDOM.  Astfel, în anul 2012, cu susţinerea financiară a PNUD Moldova, un 

grup de experţi a elaborat un Raport de analiză şi evaluare instituţională a Centrului pentru 

Drepturile Omului din Moldova. Evaluarea instituţională a fost realizată  cu antrenarea avocaţilor 

parlamentari, a personalul CpDOM, fiind în mod participativ identificate punctele forte şi cele 

slabe ale instituţiei din perspectiva proceselor interne de management aplicate în CpDOM. 

Constatările şi recomandările acestui document vor sta la baza etapei a doua - elaborarea planului 

strategic de dezvoltare a CpDOM, care presupune stabilirea obiectivelor strategice ale instituţiei 

şi a planului de acţiuni corespunzător.  

În acest mod, va fi identificat un model mai adecvat de management pentru a îmbunătăţi 

eficienţa şi performanţa instituţiei. Experienţa CpDOM de planificare a activităţii constituie o 

dovadă elocventă a importanţei acestui proces pentru realizarea obiectivelor propuse. Astfel, în 

2012, în planul de activitate au fost trasate 35 de acţiuni pe diferite domenii,  fiind realizate 32 - 

sau 91,4 % din activităţile programate. 

Avocaţii parlamentari, conform articolului  15 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari 

nr.1349 din 17.10.1997, examinează cererile privind deciziile sau acţiunile (inacţiunile) 

autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de 

tipul de proprietate, asociaţiilor obşteşti şi persoanelor cu funcţii de răspundere de toate 

nivelurile care, în opinia petiţionarului, au încălcat drepturile şi libertăţile lui constituţionale. 
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Astfel, pentru realizarea drepturilor cetăţenilor care pretind că le-au fost lezate drepturile şi 

libertăţile garantate de Constituţie, acestora li se oferă posibilitatea de a sesiza Centrul pentru 

Drepturile Omului în formă scrisă, cît şi verbal în cadrul audienţelor.  

Petiţiile adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetăţenie, vîrstă, sex, 

apartenenţă politică sau convingeri  religioase  sînt  recepţionate,  examinate şi soluţionate, în 

condiţiile legii. 

În perioada 01 ianuarie - 30 decembrie 2012, la Centrul pentru Drepturile Omului din 

Moldova au parvenit 1766 cereri, la oficiul central din Chişinău au fost  recepţionate 1473 de 

cereri şi la reprezentanţele CpDOM respectiv din Cahul - 91, din Bălţi - 135, din Comrat  -61 şi 

satul Varniţa - 6 adresări. 

1. Anexa nr.1 Statistica cererilor în dinamică începînd cu anul 2008  

         

      

Analiza datelor statistice relevă că cele mai frecvente motive de adresare la Centrul pentru 

Drepturile Omului sunt legate, în mod constant, de pretinsele încălcări ale dreptului la acces liber 

la justiţie, dreptul la asistenţă şi protecţie socială, la proprietate privată şi muncă, precum şi 

nerespectarea dreptului la securitate şi demnitate personală. Din totalul celor 1766 de petiţii 

adresate în 2012, ca şi în anul precedent, cel mai actual subiect abordat de către solicitanţi este 

pretinsa încălcare a  dreptului de acces liber la justiţie. Astfel, 397 de petiţionari  au invocat mai 

multe obiecţii la calitatea actului justiţiei. Dintre acestea în 174 de petiţii se reclamă tergiversarea 

examinării cauzelor, în 49  - neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti, în 105 adresări se invocă 

dezacordul cu sentinţa/hotărîrea pronunţată, iar 69 de cazuri  se referă la lezarea dreptului la 

recurs efectiv.  

Conform statisticii CpDOM, numărul adresărilor privind accesul liber la justiţie este relativ 

constant, variind neesenţial de la un an la altul. 

2. Anexa nr.2 Clasificarea adresărilor potrivit dreptului pretins lezat 



175 
 

 

Tematică Petiţii 2012        2011         2010        2009        

2008 

Accesul liber la justiţie 397 361 429 392 401 

Securitatea şi demnitatea 

personală 

217 280 422 536 264 

Dreptul la asistenţă şi 

protecţie socială 

187 190 172 177 127 

Proprietate privată 144 113 148 136 78 

Acces la informaţie 93 130 160 146 131 

Dreptul la muncă 109 93 73 110 73 

Viaţa familială 116 92 117 88 27 

Dreptul la apărare 45 54 39 69 12 

Viaţa intimă şi privată 6 21 12 12 4 

Dreptul la instruire 39 25 16 9 2 

Dreptul la petiţionare 17 25 37 15 23 

Dreptul la libera circulaţie 12 10 30 18 10 

Dreptul la ocrotirea sănătăţii  59 50 45 43 44 

Libertăţi personale 35 16 4 9 11 

Dreptul la administrare 12 13 10 2 5 

Dreptul la cetăţenie 7 7 3 5 6 

Dreptul de vot şi de a fi ales 1 2 1 - - 

Altele  270 170 5 98 178 

 

Notă. La rubrica”Altele” sînt incluse cererile în care nu se invocă încălcarea unui drept constituţional şi nu pot fi 

încadrate în sistemul  de evidenţă automatizată a adresărilor parvenite la CpDOM, cum ar fi drepturile consumatorilor, 

solicitarea consultaţiilor juridice, interpretarea actelor normative, precum şi cereri cu presupuse încălcări care au avut loc în 

afara teritoriului Republicii Moldova. 

 

Dacă pînă în prezent numărul adresările ce vizau securitatea şi demnitatea personală erau 

în creştere permanentă, atunci în anul raportat instituţia a înregistrat o descreştere esenţială a 

numărului solicitărilor cu invocarea acestui subiect de la 280 în anul 2011, la 217 în anul 2012. 

Este de menţionat că în anul 2012 a fost înregistrat cel mai mic indicator la acest subiect pe 

parcursul ultimilor 5 ani. Comparativ cu anul 2009 cînd încălcarea dreptului la securitatea şi 

demnitatea personală a fost cel mai des invocat în adresările parvenite la CpDOM (536 cereri), 

acest indicator este în descreştere cu 319 cereri. Astfel, din 217 de cereri înregistrate la tematica 

respectivă în 133 de cazuri se reclamă condiţiile de detenţie în instituţiile penitenciare (dintre ele 
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în 117 cazuri invocîndu-se condiţiile de detenţie inadecvate, comparativ cu anul 2011-134 de 

cazuri, iar în alte 15 cazuri, asistenţa medicală neadecvată). În 40 cazuri a fost invocată aplicarea 

torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante (anul 2011 - 50 de cazuri), iar 28 petiţii se 

referă la lezarea demnităţii personale (anul 2011-28 cazuri). În 3 adresări se indică lezarea 

dreptului de a fi informat la reţinere sau arestare, în 8 - lezarea dreptului la viaţă, iar într-un caz 

se menţionează încălcarea legislaţiei la compartimentul respectarea procedurii de efectuare a 

percheziţiei (anul 2011 - 3 cazuri).                                                                                                                                                

 

Dreptul la asistenţă şi protecţie socială constituie un alt drept, a cărui lezare se invocă 

frecvent de către beneficiarii CpDOM. Abordarea drepturilor economice, sociale şi culturale prin 

prisma Pactului Internaţional  cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale menţine 

această temă pe cea de-a doua poziţie în statistica oficială a instituţiei. În 78 de cazuri petiţionarii 

susţin că nu le sînt acordate înlesnirile sociale cuvenite, 54 de persoane consideră că nu li se 

asigură dreptul la un trai decent, iar în 55 de cazuri se reclamă modul de calculare a prestaţiilor. 

Conform statisticii CpDOM, numărul adresărilor ce invocă lezarea dreptului la asistenţă şi 

protecţie socială este relativ constant. 

Din numărul total al persoanelor care pe parcursul anului 2012 s-au adresat la Centru 

pentru Drepturile Omului, 34,31% o constituie deţinuţii, 14,10% - angajaţii, 11,66 % -  

pensionarii, 5,66 % - persoane neangajate, 9,63 % - invalizii, 0,51% - studenţii, 1,25 % - şomerii, 

precum şi alte categorii mai puţin numeroase, date reflectate procentual în anexa de mai jos. 

 

3. Anexa nr. 3 Clasificarea petiţiilor după categoriile de adresanţi 

 

 

 

 



177 
 

Examinarea cererilor are drept scop identificarea dreptului pretins lezat, verificarea 

caracterului temeinic al cererii în raport cu cadrul legislativ şi normativ naţional şi internaţional, 

examinarea posibilităţii de implicare a ombudsmanului, iar în cazul în care cererea se află în 

afara mandatului, este identificată instituţia competentă pentru soluţionarea cazului.    

  

4. Anexa nr.4 Clasificarea cererilor în funcție de decizia adoptată  

 

Dintre cele 1766 de cereri înregistrate, 1017 - au fost acceptate spre examinare. Pe cazurile 

date au fost emise acte de reacţionare; a fost solicitat concursul organelor şi persoanelor cu 

funcţii de răspundere; au fost înaintate propuneri de modificare a legislaţiei etc. 

În 284 de cazuri cererile au fost remise spre examinare autorităţilor competente cu 

trimitere la prevederile art. 20 lit. c) din Legea nr. 1349 din 17.10.1997, fiind instituit controlul 

avocatului parlamentar asupra rezultatelor examinării. Alte 465 de cereri  au fost respinse în 

temeiul art. art. 16, 17 şi 18 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari, petiţionarilor 

indicîndu-se procedurile pe care sînt în drept să le folosească pentru a-şi apăra drepturile şi 

libertăţile. 

Comparativ cu  anii precedenţi, în ultimii ani instituţia avocatului  parlamentar  a schimbat 

modalitatea de activitate, implicîndu-se mai activ în problemele abordate de cetăţeni. Astfel, 

dacă în anul 2008  au fost admise doar circa 21 % din petiţii, remise fiind aproximativ jumătate 

din numărul total al acestora, apoi pe parcursul anilor cifra de admitere a petiţiilor a crescut 

permanent, în anul 2012 cota parte a petiţiilor admise fiind de  57 %. 
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Faptul dat a condiţionat majorarea treptată a intervenţiilor avocatului parlamentar şi a 

actelor de reacţionare.  

 

Acordarea de asistenţă juridică gratuită cetăţenilor (art. 38 din Legea cu privire la 

avocaţii parlamentari, punctul 19 din Regulamentul CpDOM) 

 

Principalele surse de identificare a problemelor de sistem şi lacunelor legislative pentru 

avocaţii parlamentari rămîn plîngerile cetăţenilor şi informaţia primită în cadrul audienţelor. 

Primirea în audienţă a cetăţenilor are loc zilnic în sediul CpDOM şi ale reprezentanţelor 

Centrului din Bălţi, Cahul, Comrat şi Varniţa. 

Potrivit art.40 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari, una dintre atribuţiile filialelor 

instituţiei este primirea cetăţenilor în audienţă la sediul reprezentanţei, cu prezentarea datelor 

privind tematicile abordate de cetăţeni, iar dacă pretinsa încălcare poate fi examinată în sensul 

Legii cu privire la avocaţii parlamentari, să-i încurajeze să depună cerere.  

Fiecare avocat parlamentar primeşte în audienţă cel puţin de 3 ori pe lună. În celelalte zile, 

petiţionarii sînt primiţi în audienţă de către funcţionarii instituţiei. 

În 12 luni ale anului 2012 avocaţii parlamentari şi funcţionarii CpDOM au primit în 

audienţă 2796 cetăţeni, fapt ce denotă o creştere cu circa 456 persoane în raport cu anul 2011. 

Sporirea vizibilităţii instituţiei ar putea fi o explicaţie plauzibilă pentru faptul dat. 
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Acte de reacţionare 

Drept urmare a examinării cererilor admise, au fost întocmite şi înaintate autorităţilor 

competente privind încălcările drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, următoarele acte de 

reacţionare:  

 

 

Datele prezentate atestă o majorare a numărului actelor de reacţionare, comparativ cu anul 

precedent. 

Acest lucru a fost determinat de majorarea numărului de petiţii acceptate, precum şi 

implicarea mai activă a avocatului parlamentar în problemele abordate de cetăţeni. 

 

Aviz cu recomandări  (art. 27 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari)  

În situaţiile în care se constată încălcări ale drepturilor petiţionarilor, avocaţii parlamentari 

prezintă organelor sau persoanelor cu funcţii de răspundere ale căror decizii sau acţiuni 

(inacţiuni), după părerea lor, încalcă drepturile şi libertăţile constituţionale ale omului,  avize 

Tipul acţiunii/actului de reacţionare 2012 2011 2010 2009 2008 

Aviz (în temeiul art.27 din Legea nr. 1349) 77  95 144 68 13 

Demersuri (pentru intentarea unui proces penal/disciplinar în privinţa 

persoanei  cu funcţii de răspundere care a comis încălcări ce au generat 

lezarea considerabilă a drepturilor şi libertăţilor omului ( art.28 lit. b) 

Legea nr. 1349)  

22 13 

 

32 33 8 

 Sesizări asupra cazurilor de încălcări a eticii de serviciu, tărăgănare şi 

birocratism, în temeiul art.28 lit.d) Legea 1349)  
15 14 59 2 - 

Sesizări la Curtea Constituţională (în temeiul art.31 din  Legea nr.1349)   6 7 10 - 2 

Acţiuni în judecată/cereri cu privire la intervenirea în proces pentru a 

depune concluzii (în conformitate cu art. 74 CPC) 
15/44 6 6 - - 

Rapoarte tematice  6 9 24 - - 

 Acord de conciliere 4 8 1 - - 

Propuneri privind îmbunătăţirea aparatului administrativ în temeiul art. 

 29 lit.b) din Legea nr.1349 

19 7 - - - 

Propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul drepturilor omului 

(prezentate Parlamentului şi Guvernului în temeiul art.29 lit.a) din Legea 

nr.1349) 

11 11 28 5 10 

Autosesizare  52 22 - - - 

TOTAL  230 192 304 108 33 
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care  conţin recomandări privind măsurile ce urmează a fi luate pentru repunerea imediată în 

drepturile încălcate a petiţionarului. 

În anul 2012  au fost întocmite 77 de avize cu recomandări, care au fost transmise în adresa 

autorităţilor publice centrale şi locale. Pentru comparaţie, în anul precedent au fost elaborate 95 

de avize cu recomandări, acestea fiind adresate următoarelor  autorităţi: 

 

                    Instituţiile vizate în avize 

Instituţia vizată  2012 2011 

Guvernul şi autorităţile publice centrale 1 7 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, inclusiv instituţiile subordonate 13 18 

Ministerul Educaţiei şi instituţiile subordonate 7 11 

Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv subdiviziunile subordonate şi serviciile 

desconcentrate 

16 18 

Ministerul Justiţiei, inclusiv instituţiile subordonate 16 23 

Sistemul Judecătoresc   - 1 

Procuratura Generală şi organele procuraturii   - 3 

Autorităţile publice locale 11 5 

Primăria/Consiliul mun. Chişinău 1 7 

Persoane juridice 7 1 

Ministerul Apărării şi instituţiile subordonate 3 1 

 Ministerul Finanţelor  1 - 

Total 77 95 

 

Din numărul total de avize,  29  au fost înaintate  în urma vizitelor efectuate în cadrul  

activităţii Mecanismului  Naţional de Prevenire a Torturii,  în adresa instituţiilor care asigură 

detenţia persoanelor (13 în adresa  instituţiilor penitenciare, 14 – comisariatelor de poliţie; 2 în 

subdiviziuni ale Departamentului Trupelor de Carabinieri). În majoritatea acestor avize au fost 

înaintate recomandări privind ameliorarea condiţiilor de detenţie: asigurarea spaţiului locativ 

conform standardelor, asigurarea iluminării, ventilării, aprovizionării cu apă şi energie electrică, 

lenjerie, hrană suficientă.  Majoritatea  recomandărilor avocaţilor parlamentari sînt îndeplinite, în 

limita resurselor financiare alocate instituţiilor vizate din bugetul de stat. 

După cum rezultă din tabel, în anul 2012 s-a majorat numărul avizelor înaintate 

autorităţilor publice locale şi persoanelor juridice. 

                                                                                                                

Demers pentru intentarea  unui proces disciplinar sau penal  

(art. 28 lit.b din Legea cu privire la avocaţii parlamentari) 

 

În anul 2012 avocaţii parlamentari au intervenit de 22 ori către organele corespunzătoare 

cu demersuri pentru intentarea  proceselor disciplinare sau penale  în privinţa persoanelor cu 

funcţii de răspundere care au comis încălcări, ce au generat lezarea considerabilă a drepturilor şi 

libertăţilor omului, după cum urmează:  
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 Procuratura Generală şi procuraturi raionale – 18 

 Departamentul Instituţiilor Penitenciare - 1  

 Serviciul Grăniceri – 1 

 MAI – 1 

 Staţia zonală „Asistenţa Medicală Urgentă ”- 1 

 

Drept urmare a demersurilor înaintate,  în 7 cazuri a fost intentată urmărirea penală; în 3 - a 

fost emisă ordonanţă de refuz a începerii procedurii penale; alte 6 cazuri sînt în proces de 

examinare. Într-un caz s-a decis începerea procedurii disciplinare; un caz s-a discutat la şedinţa 

operativă unde s-a decis examinarea pe viitor a astfel de adresări în regim de urgenţă, în 3 cazuri 

s-a solicitat începerea procedurii disciplinare. 

Din cele 22 de demersuri sus-menţionate, 13 au fost înaintate pe linia Mecanismului 

Naţional de Prevenire a Torturii (11 se referă la tortură, tratamente inumane şi degradante, iar în 

2 cazuri s-a solicitat începerea procedurii disciplinare). 

Spre exemplu, la demersul avocatului parlamentar, procuratura a dispus începerea urmăririi 

penale pe faptul maltratării condamnatei C.G. de către colaboratorii Penitenciarului nr.13. Tot la 

iniţiativa CpDOM s-a dispus începerea urmăririi penale şi în cazul maltratării condamnatului 

V.C. 

Un alt caz de intervenţie a avocatului parlamentar  pe faptul maltratării  de către 

colaboratorii CPR Briceni a minorului V.S. s-a soldat cu anularea ordonanţei de neîncepere a 

urmării penale şi pornirea urmăririi penale  în privinţa colaboratorilor  de poliţie. 

 

Sesizare (art.28 lit.d) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari)  

În  temeiul prevederilor art. 28 lit.d) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari  au fost 

înaintate 16 sesizări persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile pe marginea 

cazurilor de neglijenţă în lucru, de încălcare a eticii de serviciu, de tărăgănare şi birocratism. 

Pentru comparaţie, în  anul 2011, au fost înaintate 14 sesizări, după cum urmează: 

 Secretarului General al Guvernului (exercitarea controlului administrativ al actelor emise 

de APL) – 7 

 Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei  - 2 

 Ministerului Educaţiei -1 

 Instituţiilor subordonate Ministerului Sănătăţii -1 

 Autorităţilor publice locale  -4 

 Executorului judecătoresc  - 1 
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Au fost scoase în evidenţă următoarele probleme de sistem:  

 Neachitarea pensiei alimentare instituite prin hotărîrile instanţelor judecătoreşti; 

 Inacţiunea autorităţilor tutelare în domeniul protecţiei drepturilor copiilor; 

 Alimentaţia nesatisfăcătoare a copiilor şi calitatea rea a produselor alimentare în 

instituţiile preşcolare; 

 Exercitarea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către conducătorii instituţiilor şcolare 

şi preşcolare.  

Concluzia ce se impune este că neglijenţa şi iresponsabilitatea persoanelor cu funcţii de 

răspundere conduc frecvent la încălcări ale drepturilor omului.  

 

Obiecţii şi propuneri  de ordin general privind îmbunătăţirea activităţii aparatului 

administrativ  (art. 29 lit.b din Legea cu privire la avocaţii parlamentari) 

 

În perioada de referinţă avocaţii parlamentari în 19 cazuri au înaintat autorităţilor publice 

centrale şi locale obiecţii şi propuneri privind îmbunătăţirea aparatului administrativ,  după cum 

urmează: 

 Ministerelor şi instituţiilor subordonate  - 6 

 Autorităţilor  publice locale  – 8 

 Serviciul Stare Civilă - 1    

 Organelor de drept - 3 

 Mass media -1 

Propunerile înaintate de către avocaţii parlamentari autorităţilor publice centrale şi locale 

au vizat următoarele probleme: 

 evitarea deţinerii preventive a persoanelor pe o perioadă ce ar depăşi 72 de ore în  

izolatoarele de detenţie provizorie  şi în comisariatele  de poliţie, (încălcarea a fost 

depistată în cadrul vizitei preventive ai angajaţilor Reprezentanţei  CpDOM din Cahul la 

Comisariatul de Poliţie Vulcăneşti);  

 garantarea eficientă a serviciilor medicale persoanelor aflate în detenţie provizorie în 

subdiviziunile MAI, (drept temei de înaintare a prezentei propuneri, a servit sesizarea 

rudelor unei persoane reţinute);  

 revizuirea şi verificarea stării fondului locativ atît la nivel local, cît şi la nivel republican 

de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, precum şi stoparea lucrărilor 

de construcţie a mansardelor pe blocurile locative cu un grad avansat de exploatare; 

adoptarea unui cadru legislativ, ce ar impune rigori stricte privind remedierea situaţiei în 



183 
 

domeniul construcţiei de mansarde, (această încălcare a fost abordată de către un grup de 

cetăţeni). 

 completarea echipajelor de asistenţă medicală urgentă conform normelor de personal - 

medic de urgenţă, ultimul avînd instruire postuniversitară în domeniul medicinii de 

urgenţă, specializare şi perfecţionare în domeniu, cît şi dotarea acestuia cu aparataj, utilaj 

şi preparate ce ar permite acordarea  asistenţei de urgenţă calificată nemijlocit la locul 

faptei, (recomandarea în cauză a fost întocmită în baza autosesizării avocatului 

parlamentar privind abandonarea bolnavului X de către echipa de asistenţă medicală). 

Autorităţile sesizate şi-au expus opiniile pe marginea recomandărilor avocaţilor 

parlamentari şi au comunicat despre măsurile întreprinse, în vederea respectării drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale ale fiecărui cetăţean.   

 

Concilierea părţilor (art. 23  din Legea cu privire la avocaţii parlamentari) 

Avocaţii parlamentari,  în calitate de mediatori, au soluţionat 4 plîngeri prin concilierea 

părţilor, găsind soluţii reciproc acceptabile de toate părţile implicate. Pe aceste cazuri concilierea 

s-a finalizat prin semnarea acordurilor  corespunzătoare, fapt care a constituit temei pentru 

încetarea procesului de examinare a cererilor.  Drept urmare a concilierilor: 

 Pe 16.01.2012 avocatul parlamentar a aprobat acordul de conciliere încheiat între 

Primăria mun. Bălţi şi cet. M.C., prin care autoritatea a fost obligată să primească actele 

de la petiţionar pentru privatizarea apartamentului; 

 La 14.02.2012 avocatul parlamentar a recomandat Agenţiei pentru ocuparea forţei de 

muncă din  mun. Bălţi să o înregistreze  pe cet.I.I. ca şomer; 

 La 19.03.2012, prin acordul de conciliere aprobat de către avocatul parlamentar, 

ÎM”Gospodăria Specializată”AUTO Bălţi, i-a fost recomandat, în termen de 3 zile, să 

perfecteze un nou contract de prestare a serviciilor de salubrizare cu cet. E.C.; 

 Pe data de 29.08.2012 CpDOM a recomandat SA”Basarabia Nord” să-i achite cet. M.B, 

care a suferit un accident de muncă şi a rămas orb, cheltuielile suplimentare pentru 

reabilitarea medicală, socială şi profesională. 

 

Înaintarea acţiunilor civile în temeiul art.28) din Legea cu privire la avocaţii 

parlamentari) 

După examinarea cererilor, avocaţii parlamentari sînt în drept să adreseze în instanţele de 

judecată cereri în apărarea intereselor petiţionarilor. Acest mecanism este aplicat în cazurile de 

încălcare  în masă sau gravă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, în cazurile de 
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o importanţă socială deosebită sau în cazurile cînd este necesar de a apăra interesele unor 

persoane ce nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare. 

În perioada de referinţă au fost trimise în instanţa de judecată  15 cereri de chemare în 

judecată în apărarea intereselor petiţionarilor şi 44 de cereri cu privire la intervenirea în procesul 

civil pentru a depune concluzii, în temeiul art. 74 din Codul de procedură civilă. 

Datele menţionate indică dublarea  în anul 2012 a numărului de acţiuni civile înaintate în 

instanţa de judecată,  faţă de anii 2010 - 2011. 

Spre exemplu, avocatul parlamentar a înaintat cerere de chemare în judecată în interesele 

reprezentantului legal al copilului L.D. privind repararea prejudiciului material şi moral, 

recunoaşterea de către Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coţaga” a violării 

dreptului constituţional al copilului decedat S.D.; 

 Avocatul parlamentar a înaintat cerere de chemare în judecată în interesele cet. M.B. 

privind apărarea dreptului la acces liber la justiţie şi compensarea cheltuielilor 

suplimentare pentru reabilitarea medicală, socială şi profesională în legătură cu 

vătămarea sănătăţii ca urmare a accidentului de muncă; 

 Avocatul parlamentar a înaintat cerere de chemare în judecată în interesele pensionarilor 

A.A., V.B. şi M.A. privind apărarea dreptului la proprietate şi obligarea GAS „Fîntîna 

Recea” de a restitui petiţionarilor cota valorică ce le aparţine cu drept de proprietate 

conform documentelor confirmatoare.  

 

Investigaţii din proprie iniţiativă (art.21 lit.a din Legea cu privire la avocaţii 

parlamentari) 

În baza planului de acţiuni, precum şi a informaţiilor privind încălcarea în masă sau gravă a 

drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor şi  în cazurile de o importanţă socială 

deosebită, preluate din mass-media şi din alte surse veridice, avocaţii parlamentari în anul 2012 

au pornit din proprie iniţiativă 52 de investigări  cu referire la diverse subiecte, cum ar fi: 

 Asigurarea unui mediu înconjurător sănătos; 

 Asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii; 

 Calitatea spoturilor publicitare din perspectiva asigurării egalităţii gender; 

 Asigurarea dreptului la asistenţă  şi protecţie socială; 

 Asigurarea dreptului la integritate fizică şi psihică; 

 Asigurarea drepturilor copiilor instituţionalizaţi şi a celor rămaşi fără ocrotire părintească; 

 Asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi etc. 
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2. Alte aspecte ale activităţii Instituţiei avocaţilor parlamentari 

Deşi Centrul pentru Drepturile Omului activează de 15 ani
214

, problemele cu care se 

confruntă instituţia avocaţilor parlamentari persistă ani de-a rîndul. 

Lipsa unui sediu adecvat rămîne a fi o problemă esenţială a CpDOM. Totodată, cu sedii 

corespunzătoare nu sunt asigurate nici reprezentanţele Instituţiei naţionale pentru protecţia 

drepturilor omului.  Edificiul Centrului pentru Drepturile Omului (mun.Chiţinău, str.Sfatul 

Ţării,16) este situat într-o clădire  în stare avariată, cu un grad de rezistenţă seismică aproape nul. 

Edificiul  nu corespunde normativelor în construcţie şi standardelor tehnice. Acest fapt este 

confirmat prin Actul de expertiză tehnică nr.NDA-67 din 26.03.1998, efectuată de Serviciul de 

Stat pentru verificarea şi expertizarea construcţiilor de pe lîngă Ministerul Construcţiei şi 

Dezvoltării Regionale. Conform concluziilor expertizei, clădirea a fost construită din materiale 

de construcţii interzise spre utilizare în zone seismice, actul recomandă examinarea posibilităţii 

de demolare a clădirii în cauză şi ridicarea unei alte construcţii, cu respectarea cerinţelor 

moderne în domeniu. În această situaţie angajaţii Centrului pentru Drepturile Omului activează 

în condiţii de risc, nefiindu-le asigurat nici un nivel de protecţie şi siguranţa în caz de calamităţi 

naturale. În alt context, suprapopularea birourilor şi lipsa spaţiilor libere face imposibilă 

asigurarea condiţiilor de muncă decente şi suplinirea  funcţiilor vacante.     

 Nici sediile în care sînt amplasate reprezentanţele Bălţi, Cahul şi Comrat ale Centrului 

pentru Drepturile Omului nu corespund cerinţelor şi condiţiilor minime necesare pentru buna 

funcţionare a unei autorităţi publice independente. Amplasarea actuală nereuşită a oficiilor 

reprezentanţelor CpDOM reduce din posibilităţile cetăţenilor de a apela la ajutorul avocaţilor 

parlamentari. Astfel, Reprezentanţa Cahul este situată la etajul patru al clădirii Primăriei Cahul, 

unde nu există lift. Din această cauză persoanele în etate sau cu dizabilităţi locomotorii, practic, 

nu au şanse să se adreseze angajaţilor oficiului teritorial al CpDOM pentru ajutor sau consultaţii.  

Amplasarea Reprezentanţei Bălţi în clădirea administraţiei publice locale are, în mod inevitabil, 

o influenţă negativă asupra independenţei acesteia în raport cu locatorii, astfel limitîndu-le 

capacitatea de a reacţiona prompt  la sesizările împotriva acestor autorităţi. Reprezentanţa 

Comrat este amplasată într-o încăpere care este parte componentă a unei gospodării private şi nu 

este compatibilă cu sediul unei autorităţi publice. 

Lipsa mijloacelor de transport suficiente pentru asigurarea activităţii avocaţilor 

parlamentari şi a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii este un alt impediment în 

realizarea plenară a misiunii Instituţiei naţionale pentru promovarea şi protejarea drepturilor 

                                                           
214   Legea cu privire la avocații parlamentari nr.1349 din 17.10.1997   
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omului. Actualmente, cei patru avocaţi parlamentari au la dispoziţie pentru exercitarea 

mandatului doar două unităţi de transport:  

1. Toyota  HIACE (microbuz) – a.f.1998 şi primită în 2001, în cadrul proiectului PNUD 

2. VAZ 2107 – a.f. 2002, transmisă în baza Hotărârii Guvernului nr. 1193 din 13 octombrie 

2006. 

         Alte două autovehicule, GAZ 2410 (a.f. 1991) şi GAZ 3102 (a.f. 1993), transmise 

Centrului pentru Drepturile Omului în baza Hotărîrii Parlamentului nr. 163 din 18 mai 2008, sînt 

excesiv de uzate şi nu au fost utilizate din cauza stării tehnice deplorabile. Reparaţia şi punerea 

în funcţiune a acestora în condiţiile în care au un consum de circa 16,5 litri la 100 km este 

neîntemeiată financiar şi iraţională managerial. 

         În anul 2011 a fost soluţionată asigurarea Reprezentanţelor  Centrului cu 3 automobile de 

modelul ”DACIA LOGAN”, donate de PNUD Moldova în cadrul Proiectului de Asistenţă 

Tehnică ”Susţinerea în consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii” .   

Pe marginea Raportului Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor 

omului în Republica Moldova în anul 2010, în baza Hotărîrii Comisiei drepturile omului şi relaţii 

interetnice a Parlamentului Republicii Moldova, în scopul  de a optimiza activitatea instituţiei, 

prin Ordinul ministrului Justiţiei nr. 20 din 30 mai 2011, a fost instituit grupul de lucru 

responsabil de examinarea problemelor de ordin financiar, logistic şi structural.  

          Crearea acestui grup de lucru, însă nu s-a soldat cu un rezultat pozitiv, Instituţia naţională 

pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului fiind impusă în continuare să înfrunte aceleaşi 

probleme în activitate.               

 

Buget 2012 

 Conform  Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011, Centrului  pentru 

Drepturile Omului din Moldova i-au fost aprobate surse financiare la componenta bugetară 

cheltuieli de bază – 4594.80 mii lei.  

 Potrivit Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII  din  24.05.1996 şi  

Ordinului Ministerului  Finanţelor privind clasificaţia bugetară nr.91  din  20.10.2008, Centrul  

pentru Drepturile Omului a repartizat sursele financiare după cum urmează: 

1. Cheltuieli pentru retribuirea muncii –3403.4mii lei (inclusiv: contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii - 590.8 mii lei, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală -

88.8 mii lei), ceea ce constituie 74% din suma totală alocată. 

2. Cheltuieli pentru asigurarea funcţionării instituţiei şi desfăşurarea nemijlocită a activităţii 

avocaţilor parlamentari - 1090.30 mii lei (inclusiv: 265.2 mii lei arenda si serviciile comunale, 
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200.3 mii lei paza interdepartamentală, 201.0 mii lei cheltuieli pentru întreţinerea mijloacelor de 

transport, 62.9 mii lei servicii editoriale şi 360.9 mii lei cheltuieli rechizite de birou, servicii de  

telecomunicaţie şi de poştă, lucrări de informatică si de calcul etc.), ceea ce constituie 2 4% din 

suma total alocată. 

3. Cheltuieli pentru plata cotizaţiilor de membru al organizaţiilor internaţionale de 

specialitate - 33.8 mii lei.  

4. Cheltuieli pentru deplasări în interes de serviciu 61.4 mii lei. 

5. Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate de angajator  - 5,9 mii lei. 

Executarea bugetului pentru anul 2012 este de 99,9%. 

Mediul intern 

 La data raportării, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova are în componenţă 

următorul personal real încadrat: 4 avocaţi parlamentari, 34 funcţionari care asigură avocaţilor 

asistenţă organizatorică informaţională şi ştiinţifico-analitică, inclusiv 9 din Reprezentanţele din 

teritoriu, precum şi 8 unităţi personal tehnic, în total numărînd 47 persoane, în raport cu cele 55 

de unităţi din schema de încadrare. Pe parcursul anului 2012 de la CpDOM s-au eliberat 4 

persoane si au fost angajate 4 persoane. 

 Toţi funcţionarii publici angajaţi dispun de studii superioare în domeniul funcţiei ocupate, 

iar 3 - de studii postuniversitare de profil, 3 persoane au absolvit două facultăţi. 

 Structura instituţiei, potrivit Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului, a 

structurii,  a statului de funcţii şi a modului de finanţare, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 

nr.57 din 20.03.2008 şi gradul de completare a serviciilor este prezentat detaliat în Anexa II. 
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Anexa I 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Denumirea indicilor Clasif.econ.     

      

Plan de 

finantare Realizat 

  Art. Alin. 2012 2012 

Remunerarea muncii 111 00 2723,80 2723,80 

Contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat 
112 00 590,80 590,80 

Contribuţiile la asistenţa medicală 
116 00 88,80 88,80 

Total cheltuieli pentru  remunerarea muncii 111  

112 

116   3403,40 3403,40 

      

  Rechizite de birou, materialele si obiectele de uz 

gospodăresc 113 03 71,6 71,6 

Cărţile si ediţiile periodice 113 06 0,8 0,8 

Serviciile de telecomunicaţie si de posta 
113 11 91,6 91,6 

Arendarea mijloacelor de transport si întreţinerea 

mijloacelor de transport proprii 
113 13 201,0 201,0 

Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor 

 113 17 7,2 7,2 

Reparaţiile curente ale utilajului si inventarului 
113 18 5,5 5,5 

Arenda încăperilor 113 19 274,8 265,2 

Serviciile editoriale 113 22 62,9 62,9 

Cheltuieli de protocol 113 23 0,8 0,8 

Paza interdepartamentala 113 29 200,3 200,3 

Lucrările de informatică si de calcul 
113 30 39,6 39,6 

Salubrizarea 113 35 2,2 2,2 

Mărfurile si serviciile neatribuite altor alineate 
113 45 133,0 133,0 

Total cheltuieli pentru plata mărfurilor si serviciilor 

113 00 1090,3 1081,7 

      

  Deplasările in interiorul tarii 114 01 0,40 0,30 

Deplasările peste hotare 114 02 61,0 61,0 

Total cheltuieli pentru deplasările in interes de serviciu 

114 00 61,4 61,3 

      

  Alte transferuri peste hotare(cotizaţii de membru al 

organizaţiilor  internaţionale) 
136 03 33,7 33,7 

Total transferurile peste hotare, plata cotizaţiilor de 

membru al organizaţiilor internaţionale de specialitate 

136 00 33,7 33,7 

      

  Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca 

achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 135 33 6,0 5,9 

TOTAL 
    4594,80 4586,0 
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Anexa 2 

 

 Conform schemei 

de încadrare 

Personal efectiv 

la 31.12.2012 

Avocaţi parlamentari  4 4 

Aparatul avocaţilor parlamentari  8 6 

Serviciul programe instructive, relaţii cu publicul  3 3 

Serviciul protecţie a drepturilor copilului  3 3 

Serviciul recepţionare a petiţiilor şi organizare a 

audienţelor  

3 2 

Serviciul investigaţii şi monitorizare  14 12 

Cancelaria  2 2 

Serviciul administrativ  5 5 

Reprezentanţe 13 12 

TOTAL 55 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


