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CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI DIN MOLDOVA 

  

ЦЕНТР  ПО  ПРАВАМ  

ЧЕЛОВЕКА В 

МОЛДОВЕ 

 
THE CENTER FOR  

HUMAN RIGHTS  

OF MOLDOVA 

 

 

MD-2012, Moldova, Chişinău,   Tel: 234 – 800; Fax: 225 – 442 
str. Sfatul Ţării, 16  E-mail: cpdom@mdl.net 

 

27.02.2014 nr. 06-9/1-3     

la nr. 
 

din 
     

                                                                           

 
Demers 

în temeiul prevederilor art. 28 lit. c)   

al Legii cu privire la avocații parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 

 

La 24 ianuarie 2014 cet.  _________________ s-a adresat cu o petiție avocatului 

parlamentar pentru protecția dreptului copilului, invocînd încălcarea art. 3, 20 al 

Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, art. 50  al Constituției Republicii 

Moldova și art. 16 a Legii cu privire la drepturile copilului.  

.  _________________ menționează că a crescut de la vîrsta de 2,9 ani copilul .  

_________________ iar pe 22.03.2011, prin Decizia pretorului sect. Rîșcani nr. 52, a fost 

numită tutore al copilului. Din motive neîntemeiate, pe 17.01.2014 copilul .  

_________________  a fost luat din familia petiționarei și plasat în Centrul de plasament 

”Small Group Homes”, situat în mun. Chișinău, str. Ip. Soroceanu,73. 

Pentru a nu admite o separare bruscă a copilului de .  _________________ 

Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate din cadrul Direcției pentru protecția 

drepturilor copilului sect. Rîșcani a stabilit un grafic de întrevederi. Prin urmare, 

întîlnirile dintre .  _________________ și copil vor avea loc în I-a și a III-a zi de miercuri 

din lună, între 14:00 și 14:30.  .  _________________ a insistat ca la una din întrevederile 

sale cu copilul să participe și un reprezentant al Centrului pentru Drepturile Omului din 

Moldova. 

Normele stabilite de legiuitor în art. 1, 23
1 

alin. (3), art. 24 lit. a), b), c), f) din Legea 

cu privire la avocații parlamentari nr. 1349-XIII
1
 îi oferă dreptul avocatului parlamentar 

                                                           
1
  Articolul 1. Activitatea avocatului parlamentar este menită să asigure garantarea respectării drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi 

întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate 

nivelurile.  

Articolul 23
1 

alin. (3). În sensul prezentei legi, prin privare de libertate se înţelege orice formă de plasare a 

persoanei într-un loc de detenţie de stat sau privat, la ordinul oricărui organ judiciar, administrativ sau al altui organ, 

în calitate de pedeapsă, sancţiune, măsură procesuală de constrîngere, măsură de siguranţă, precum şi ca rezultat al 

dependenţei faţă de o îngrijire acordată sau în baza oricărui alt motiv, loc pe care persoana respectivă nu are dreptul 

să-l părăsească din proprie iniţiativă.  

Articolul 24. În procesul examinării cererii şi controlului, din proprie iniţiativă, al semnalelor despre 

încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi al efectuării vizitelor preventive în locurile unde se află sau se 

pot afla persoane private de libertate, avocatul parlamentar este în drept:  

mailto:cpdom@moldova.md


2 

 

la efectuarea vizitelor în diferite instituții, dreptul de a avea acces la orice informație, 

dreptul de a avea întrevederi nelimitate și convorbiri personale cu persoanele specificate 

la art. 24 lit. b) din legea amintită, precum și cu alte persoane.  

La 19 februarie 2014,  Liliana Cerici, consultant în Serviciul protecția drepturilor 

copilului din cadrul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, în baza mandatului 

eliberat de către directorul Centrului pentru Drepturile Omului
2
 și la indicația avocatului 

parlamentar, s-a deplasat la Centrul de plasament ”Small Group Homes” situat în mun. 

Chișinău, str. Ip. Soroceanu, 73. 

În pofida normelor enunțate, angajatul CpDOM nu a avut acces în sediul Centrul de 

plasament ”Small Group Homes”, fiind amenințat cu apelarea la organele de poliție și 

bruscat de managerul centrului de plasament, care nu a dorit să ia cunoștință de 

conținutul mandatului prezentat și nici de legitimația de serviciu. 

Din cauza comportamentului inadecvat al Adrianei Zaslaveț, angajatul CpDOM nu 

a reușit să efectueze o monitorizare și nici să poarte discuții cu funcţionarii Centrului de 

plasament sau cu minorul .  _________________  

Avocatul parlamentar califică aceste acţiuni ca fiind contrare prevederilor Legii cu 

privire la avocaţii parlamentari nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997.  

În acelaşi timp, art. 32 al Legii cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349-XIII din 

17 octombrie 1997, prevede că imixtiunea în activitatea avocaţilor parlamentari cu scopul 

de a influenţa deciziile acestora asupra unor sesizări concrete, ignorarea intenţionată de 

către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile a sesizărilor şi neîndeplinirea 

recomandărilor avocaţilor parlamentari, precum şi împiedicarea sub oricare altă formă a 

activităţii acestora atrag după sine sancţionarea cu amendă de la 20 la 30 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, în conformitate cu art. 320 

Codul Contravenţional. 

                                                                                                                                                                                           

a) să aibă acces liber la toate autorităţile publice centrale şi locale, să asiste la şedinţele lor, inclusiv la 

şedinţele organelor colegiale ale acestora;  

b) să aibă acces liber în instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţii 

obşteşti, în comisariate de poliţie şi locurile de detenţie din cadrul acestora, în instituţii penitenciare, în izolatoare de 

detenţie provizorie, în unităţi militare, în centre de plasament al imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, în instituţii 

care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, în şcoli speciale pentru minori cu devieri de comportament şi 

în alte instituţii similare;  

c) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale, de la persoanele cu funcţii de 

răspundere de toate nivelurile informaţiile, documentele şi materialele necesare pentru exercitarea atribuţiilor;  

c
1
) să aibă acces nelimitat la orice informaţie privind tratamentul şi condiţiile de detenţie ale persoanelor 

private de libertate; 

d) să primească explicaţii de la persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile asupra chestiunilor ce 

urmează a fi elucidate în procesul efectuării controlului;  

e) să sesizeze instituţiile de stat respective pentru a efectua investigaţii de expertiză şi a pregăti rapoarte 

asupra chestiunilor ce urmează a fi examinate;  

f) să aibă întrevederi nelimitate şi convorbiri personale, fără martori, iar în caz de necesitate, prin intermediul 

traducătorului, cu persoana aflată în locurile specificate la lit.b), precum şi cu oricare altă persoană care, în opinia sa, 

ar putea oferi informaţiile necesare, etc. 
2
 Mandat eliberat în temeiul art. 24, 25, 36

1 
 din Legea nr. 1349-XIII  din 17 octombrie 1997 cu privire la 

avocații parlamentari și  pct. 28, 29, 30, 31 din Hotărîrea Parlamentului nr. 57 din 20 martie 2013 de aprobare a 

Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului, a structurii, a statului de funcţii şi a modului de finanţare a 

acestuia  
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În baza celor invocate, călăuzindu-mă de prevederile art. 1, 2,15, 28, 32 a Legii 

Republicii Moldova nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii 

parlamentari; art. 5 al Legii cu privire la Procuratură, nr. 294-XVI din 25 decembrie 

2008; art. 386, 393 lit. b), 396 Cod Contravenţional potrivit căruia „ procurorul 

examinează contravenţiile prevăzute la art.63-68, 88, 312, 313, 316, 317, 320, 322-324, 

335-337, 351-353” … “procurorul dispune pornirea procesului contravenţional şi ori 

examinează cauza în limitele competenţei sale, ori expediază materialele acumulate, 

conform competenţei, altor organe pentru examinare”. 

 

PROPUN: 

 

Intentarea procesului contravenţional în baza art. 320 Cod Contravenţional RM, 

examinarea acestuia şi sancţionarea persoanei cu funcţie de răspundere care a admis 

încălcarea realizării atribuțiilor ce-i revin avocatului parlamentar.  

Solicit respectuos informarea avocatului parlamentar referitor la acţiunile 

întreprinse de către instituţia pe care o conduceţi şi rezultatele acestora. 

 

 

Cu respect, 

 

 

                                                                               Tamara PLĂMĂDEALĂ 

Avocat parlamentar pentru protecția drepturilor copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlui Nicolae GERU 

Procuror al sectorului Centru, municipiul Chișinău   

 

 

 

 

 
 


