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REPUBLICA MOLDOVA 
 

Cererile : 12066/02, 9190/03, 
39806/05 
Hotărîri definitive la 19/09/2007, 
04/01/2006, 10/03/2009 

GRUPUL CIORAP 

GRUPUL BECCIEV 

GRUPUL PALADI 

Procedura avansată : probleme 
complexe 

Texte de referință : 
 
Planul de acțiune (21/10/2013) DH-DD(2013)1168 
 
Note și decizii publice adoptate în cadrul celei de-a 1100 reuniuni (decembrie 2010, pp. 215, 224, 225) 
 

Descrierea cauzelor: Aceste grupuri de cauze, se referă în principal la condițiile materiale de detenție în 
închisorile ce se află sub autoritatea Ministerului de Interne (grupul Becciev) și Justiției (grupul Ciorap) și lipsa de 
acces la îngrijirile medicale adecvate (inclusiv tratamentul medical specializat) în aceste instituții (grupul Paladi), 

împreună cu lipsa unor căi de atac interne eficiente în ambele privințe (încălcări ale articolelor 3 și 13) : 
- Condițiile materiale precare de detenție rezultă în principal din condițiile sanitare necorespunzătoare, 

ventilație și încălzire insuficientă, lipsa accesului la lumina naturală și artificială, lipsa de activități in 
afară/a oportunități de recreere și alimentări de calitate inferioară. Aceste condiții sunt agravate de 
suprapopularea severă în penitenciare. 

- În ceea ce privește accesul la îngrijiri medicale, inclusiv tratamentul medical specializat, Curtea a 
constatat încălcări, în special din cauza omisiunii inexplicabile și nejustificate a autorităților de a oferi 
asistență medicală de urgență în cazul bolilor grave și cronice conform recomandărilor personalului 
medical (Istratii și alții, Holomiov, Ostrovar) și lipsa monitorizării implicite a recomandărilor cadrelor 
medicale în ceea ce privește transferurile în instituții, cît și lipsa de diligență a instanțelor judecătorești 
naționale, atunci cînd au decis asupra acestor întrebări (Paladi; Oprea). 

 
Alte încălcări constatate pe parcursul detenției reclamanților : 

În ceea ce privește articolul 3, Curtea a constatat o încălcare suplimentară a acestei prevederi, în cauza Ciorap 
din cauza alimentării forțate repetate a reclamantului. 
Curtea a constatat, de asemenea, o încălcare a articolului 8 din cauza cenzurării corespondenței reclamanților 
de către autoritățile penitenciare (Ciorap; Ostrovar), lipsa amenajării unor condiții acceptabile pentru vizitele din 
partea familiei, din cauza instalării unui paravan de sticlă în localurile pentru vizite (Ciorap) și lipsa de claritate 
rezonabilă cu privire la durata și exercitarea discreționară de către autoritățile penitenciarului a autorizărilor 
vizitelor din partea familiei (Ostrovar). 

În plus, Curtea a constatat o violare a articolului 34, din cauza nerespectării obligației de a se conforma la timp 
indicațiilor Curții, în temeiul articolului 39 din Regulamentul său cu privire la menținerea reclamantului într-o 
instituție medicală de specialitate (Paladi). 

În cele din urmă, Curtea a constatat o încălcare a articolului 6§1 din cauza duratei excesive a procedurilor 
penale (Holomiov). 
În unele cauze, Curtea a constatat, de asemenea încălcări ale altor articole: maltratare de către poliție și lipsa de 
anchetă efectivă în această privință (articolul 3); detenția provizorie ilegală și/sau durata excesivă a arestului 
preventiv (art. 5§§1 + 3) și lipsa de control jurisdicțional a legalității acesteia (articolul 5§4); lipsa de acces la o 
instanță (articolul 6§1); și lipsa unui proces echitabil (articolul 6§1). 

Starea de executare: Comitetul de Miniștri examinează aceste cauze, din anul 2006. Autoritățile moldovenești 
au furnizat informații actualizate la 21/10/2013 (a se vedea Planul de acțiune DH-DD (2013) 1168). 
 
Măsuri individuale:  
a) În ceea ce privește acordarea satisfacției echitabile pentru prejudiciile materiale și morale, costuri și 

cheltuieli: confirmarea plătii a fost primită în toate cazurile. 
b) În ceea ce privește condițiile actuale de detenție: Informațiile furnizate nu permit, formarea unei imagini 

complete a situației actuale a fiecărui solicitant. Se pare că, în unele cazuri, reclamanții nu mai sunt în 
detenție (Becciev, Holomiov, Malai, Mitrofan, Ostrovar, Paladi, Rotaru). Într-un caz, nu este clar dacă 
reclamanții sunt încă în detenție (Istratii și alții). De aceea, este nevoie urgentă de informații pentru a 
clarifica situația lor. În plus, informații detaliate sunt de asemenea necesare pentru reclamanții care par a fi 
încă în detenție pentru a evalua dacă condițiile actuale de detenție sunt în conformitate cu Convenția și 
jurisprudența Curții (Arseniev; Ciorap; Constantin Modârcă, Culev; Hadji, Haritonov, I.D., Oprea). 

 
c) În ceea ce privește alte măsuri individuale care rezultă din alte încălcări constatate de către Curte în aceste 

cauze: Nu au fost furnizate informații în acest sens în observațiile recente ale autorităților moldovenești. 
Prin urmare, sunt necesare astfel de informații, în special în cauzele I.D. (maltratare de către poliție și lipsa 
de investigații efective) și Mitrofan (proces inechitabil din cauza lipsei de motive pentru condamnarea sa). 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2120151&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2010)1100&Language=lanEnglish&Ver=section4.2public&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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Măsuri generale: Autoritățile Republicii Moldova sunt beneficiari ai unui proiect special al Fondului Fiduciar 
"Drepturile omului" în ceea ce privește "punerea în aplicare a hotărîrilor judecătorești pilot," ”quasi-pilot" și 
hotărîrilor care dezvăluie probleme structurale legate de detenție provizorie și eficiența căilor de atac pentru a 
contesta condițiile de detenție (HRTF 18- proiect care acoperă șase țări beneficiare). Consultările cu autoritățile 
moldovenești au fost efectuate în cadrul acestui proiect în scopul de a explora posibilele soluții la problemele în 
acest grup de cazuri, inclusiv în ceea ce privește căile de atac efective. În urma unei misiuni de experți de la 
Consiliul Europei la Chișinău în perioada 11-14 decembrie 2012 un raport de expertiză a fost furnizat autorităților 
moldovenești în martie 2013. O reuniune a avut loc la Chișinău la 12 iulie 2013, pentru a discuta cu toate 
autoritățile naționale competente propunerile experților cu privire la punerea în aplicare a acestor hotărîri. 
 
Drept răspuns, autoritățile moldovenești au furnizat un plan de acțiune, la 21 octombrie 2013 (a se vedea DH-
DD (2013) 1168), subliniind o serie de măsuri luate și planificate pentru a îmbunătăți condițiile materiale de 
detenție în instituțiile de detenție sub autoritatea Ministerului de Interne și a Ministerului Justiției, pentru a lupta 
împotriva supraaglomerării și a îmbunătăți accesul la îngrijiri medicale. Planul de acțiune, de asemenea, 
subliniază faptul că conform unui amendament introdus la Codul privind executarea pedepselor, un deținut 
poate fi plasat într-o instituție de poliție pentru o perioadă de maximum 72 de ore (a se vedea §§ 68-98 a 
planului acțiune). 
 
În ceea ce privește căile de atac interne, planul de acțiune afirmă că Curtea Supremă de Justiție a dat 
instrucțiuni la toate instanțele naționale cu privire la problema aplicării raționamentului din cauza Ciorap nr. 2. 
Hotărîrea explicativă a Curții Supremă Nr. 8 din 24 decembrie 2012, explică legea și procedura aplicabilă prin 
intermediul căreia o persoană poate solicita despăgubiri pentru încălcarea articolelor 3, 5 sau 8 din Convenție (a 
se vedea §§ 99-105 din planul de acțiune). 
Guvernul intenționează să evalueze, pînă în cea de a doua jumătate a anului 2014, dacă este necesar să se 
introducă remedii, sau dacă este de ajuns doar de a îmbunătăți căile de atac existente. Pentru moment, se pare 
că nu există un consens în rîndul autorităților naționale privind modalitățile unui recurs intern pentru a contesta 
condițiile de detenție (de exemplu, un mecanism de reparație). 
Cu privire la publicarea și difuzarea hotărîrilor Curții, se precizează că acestea au fost publicate și difuzate pe 
scară largă autorităților competente (a se vedea § 67 al planului de acțiune). 
În cele din urmă, planul de acțiune se referă la o serie de alte măsuri planificate (a se vedea §§ 106-128 din 
planul de acțiune): Programul extins al "Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anul 2011-2015 " 
vizează, printre altele, reformarea semnificativă a sistemului penitenciar. În acest context, este prevăzut sprijinul 
dezvoltării în continuare a serviciului de probațiune. 
În plus, Guvernul intenționează să revizuiască în ansamblu sistemul său intern de executare a hotărîrilor Curții 
Europene, în ceea ce privește în special punerea în aplicare a măsurilor generale. Modificări legislative în acest 
sens trebuie să fie adoptate pînă la sfîrșitul anului 2013. 
Există, de asemenea planuri pentru a îmbunătăți capacitățile de monitorizare a ombudsman-ului, inclusiv în 
ceea ce privește problema condițiilor de detenție. 
 
Nu au fost furnizate informații actualizate cu privire la măsurile adoptate și/sau propuse în privința altor încălcări 
examinate în contextul acestor cazuri (încălcări ale articolelor 3, 6§1, 8, și 34). În ceea ce privește problema 
duratei excesive a procedurilor penale (articolul 6§1), se reamintește că recursul intern adoptat ca răspuns la 
hotărîrea pilot Olaru și alții (în vigoare de la 1 iulie 2011) este, de asemenea, aplicabil în ceea ce privește astfel 
de cereri. În ceea ce privește problema de alimentare forțată a deținuților în greva foamei (articolul 3), se 
reamintește faptul că Legea cu privire la arestul preventiv a fost modificată la 9 octombrie 2003 cu scopul de a 
interzice această măsură. În ceea ce privește condițiile în care se desfășoară vizitele membrilor familiei (articolul 
8), se reamintește că paravanul de sticlă de la centrul de detenție al CCCEC (Centrul de combatere a crimelor 
economice și a corupției) a fost demontat. 
 
Măsurile generale luate ca răspuns la alte încălcări constatate în aceste cauze sunt examinate după cum 
urmează: 

- nereguli în timpul detenției provizorii: grupul Şarban ; 
- maltratare de către poliție și lipsa unei anchete efective : grupul Corsacov ; 
- lipsa motivării condamnărilor în cadrul procedurilor penale : grupul Vetrenco ; 
- lipsa unei examinări a apelurilor din cauza neplății cheltuielilor de judecată : grupul Clionov. 

 
GRUPUL CIORAP 

Cererea Cauza Hotărîrea din Definitivă la 

12066/02 CIORAP  19/06/2007 19/09/2007 

10614/06+ ARSENIEV 20/03/2012 20/06/2012 

32896/07 CIORAP N° 3 04/12/2012 04/03/2013 

37829/08 CONSTANTIN MODĂRCA 13/11/2012 13/02/2013 

60179/09 CULEV 17/04/2012 17/07/2012 

32844/07+ HADJI 14/02/2012 14/05/2012 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2120151&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2120151&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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15868/07 HARITONOV 05/07/2011 05/10/2011 

30649/05 HOLOMIOV  07/11/2006 07/02/2007 

47203/06 I.D. 30/11/2010 11/04/2011 

8721/05+ ISTRATII ȘI ALȚII 27/03/2007 27/06/2007 

53487/99 MERIAKRI  01/03/2005 06/07/2005 

50054/07 MITROFAN 15/01/2013 15/04/2013 

35207/03 OSTROVAR  13/09/2005 15/02/2006 

51216/06 ROTARU 15/02/2011 15/05/2011 

GRUPUL BECCIEV 

Cererea Cauza Hotărîrea din Definitivă la 

9190/03 BECCIEV  04/10/2005 04/01/2006 

7101/06 MALAI  13/11/2008 13/02/2009 

7481/06 CIORAP n°2 20/07/2010 20/10/2010 

GRUPUL PALADI 

Cererea Cauza Hotărîrea din Definitivă la 

39806/05 PALADI 10/03/2009 Marea Cameră 

38055/06 OPREA 21/12/2010 21/03/2011 

 

1186-a reuniune - Note:  
 
Măsuri generale : 
 
Informațiile cuprinse în planul de acțiune cu privire la măsurile luate și propuse pentru a răspunde la criticile 
Curții cu privire la condițiile de detenție par promițătoare. Trebuie de remarcat faptul că cooperarea tehnică care 
a fost stabilită cu sprijinul proiectului HRTF 18 a fost fructuoasă și utilă, în special în ceea ce privește 
identificarea măsurilor necesare pentru o punere în aplicare completă a acestor hotărîri. 
 
1. În ceea ce privește condițiile de detenție în instituțiile aflate sub autoritatea Ministerului de Interne, 
măsurile luate pentru renovarea lor trebuie menționate și trebuie continuate. În plus, ar fi util dacă autoritățile ar 
clarifica modul în care ele vor asigură respectarea strictă a practicii dispozițiilor legilor și regulamentelor care 
interzic plasarea unei persoane private de libertate în centrele de detenție în afara termenului legal de reținere 
de 72 de ore și modul în care acestea sancționează încălcările. Într-adevăr, se pare că respectarea strictă a 
acestor dispoziții, combinată cu o politică specifică de îmbunătățire a condițiilor de detenție în instituțiile de poliție 
sunt esențiale pentru orice progres tangibil. 
 
2. În ceea ce privește condițiile de detenție în instituțiile aflate sub autoritatea Ministerului Justiției, 
eforturile depuse în ultimii ani pentru a reduce suprapopularea și a îmbunătăți condițiile materiale de detenție pot 
fi menționate cu interes. În special, constatăm cu satisfacție că printr-un credit de la Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, construcția unui nou penitenciar, menit să înlocuiască închisoarea nr. 13 – obiectul criticii 
Curții într-un număr mare de hotărîri examinate - va fi finanțată cu sprijinul a aproximativ 40 milioane de euro, iar 
autoritățile vor investi 6 milioane de euro. Cu toate acestea, este important ca strategia autorităților moldovenești 
de a îmbunătăți condițiile de detenție în aceste instituții aflate sub autoritatea Ministerului Justiției, să se bazeze 
pe prioritățile care trebuie puse în aplicare, definite printr-o evaluare a necesităților rezultînd dintr-o inventariere 
precisă al patrimoniului închisorilor și utilizării acestuia, însoțite de un calendar de punere în aplicare a acțiunilor 
ca răspuns la nevoile sale. De asemenea, este important să se intensifice eforturile de combatere a 
supraaglomerării, în special vizînd măsurile de dezvoltare a măsurilor alternative detenției. În acest domeniu, ar 
fi util să știm dacă autoritățile au stabilit, sau intenționează să aibă un mecanism de evaluare a impactului 
măsurilor adoptate. Mai general, autoritățile ar putea continua să fie încurajate să ia în considerare în eforturile 
lor recomandările CPT cît și orice recomandare relevantă a Comitetului de Miniștri1.3. În ceea ce privește 
accesul deținuților la îngrijiri medicale, sunt necesare informații, în afară de descrierea legislației existente, cu 
privire la modul real în care au fost remediate încălcările constatate de Curte. 
 
4. În ceea ce privește căile de atac interne disponibile pentru ca deținuții să se plîngă de condițiile de 
detenție, se pare că rezultă din planul de acțiune a autorităților moldovenești că în materie de remedii 
compensatorii, un progres major a fost realizat datorită Hotărîrii explicative a Plenului Curții Supreme de Justiție 
din 24 decembrie 2012 "privind examinarea litigiilor referitoare la despăgubirile pentru prejudiciile morale și 
materiale cauzate de încălcarea articolelor 3, 5, 8 din Convenție" în privința persoanelor deținute. Această 
hotărîre oferă o îndrumare instanțelor de judecată cu privire la legea și procedura aplicabilă în privința cererilor 
de despăgubire pentru încălcarea dispozițiilor de mai sus ale Convenției, pe baza jurisprudenței relevante a 
Curții în materie de eficacitatea recursurilor compensatorii. Aceasta oferă un barem de compensare pentru 
daune morale suferite, în funcție de tipul de încălcări în cauză, pe baza jurisprudenței Curții. Trebuie remarcat 

                                                      
1 Vezi Recomandarea CM/Rec(2010)1 cu privire la regulile Consiliului Europei cu privire la probațiune ; Recomandarea Rec(2006)13 cu 
privire la detenția provizorie, condițiile în care ea este executată și punerea în aplicare a garanțiilor contra abuzurilor Recomandarea 
Rec(2003)22 cu privire la eliberarea condiționată ; Rec(99)22 cu privire supraaglomerarea închisorilor și inflația carcerală. 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)1&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2006)13&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2006)13&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)22&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)22&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(99)22&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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faptul că problema unor căi de atac efective impuse de acest grup de hotărîri a fost în centrul activităților din 
cadrul proiectului HRTF 18, în special în ceea ce privește oportunitățile de îmbunătățire, inclusiv stabilirea de 
remedii de prevenire, cum ar fi să permită persoanelor deținute obținerea unei examinări rapide și eficiente a 
plîngerilor lor de către o autoritate sau o instanță independentă autorizat să ordone măsuri de remediere. În 
acest sens, ar trebui de remarcat faptul că autoritățile indică faptul că guvernul s-a angajat profund să abordeze 
această chestiune.  
 
5. În cele din urmă, informații concrete sunt așteptate cu privire la măsurile luate pentru remedierea 
încălcării articolului 34 constatat de Curte în cauza Paladi, cît și referitor la încălcarea articolului 8 cu privire la 
cenzurarea corespondenței și autorizarea vizitelor rudelor. 
 
 
Decizii 
 
Delegații 
 
1. reamintesc că acest grup de cauze se referă în special la problema condițiilor pecare de detenție din 
Republica Moldova, lipsa accesului la asistență medicală în detenție și lipsa căilor de recurs interne efective; 
 
2. constată cu satisfacție cooperarea tehnică stabilită între autoritățile Moldovei, experți internaționali și 
Departamentului de executare a Curții Europene în vederea identificării răspunsurilor adecvate la problemele 
menționate mai sus, cu sprijinul proiectului Fondului Fiduciar "Drepturile Omului" ( cu privire la "punerea în 
aplicare a hotărîrilor judecătorești pilot, "quasi-pilot "și a hotărîrilor care dezvăluie problemele structurale legate 
de detenția provizorie și eficiența căilor de atac pentru a contesta condițiile detenție "; 
 
3. iau act cu interes de planul de acțiune actualizat prezentat de autoritățile moldovenești în octombrie anul 
trecut; 
 
4. relevă eforturile autorităților moldovenești în scopul ameliorării condițiilor de detenție din ambele instituții 
aflate sub autoritatea Ministerului de Interne cît și cele sub autoritatea Ministerului Justiției și încurajează 
autoritățile să continue eforturile și inițiativele lor în acest domeniu; 
 
5. invita, în acest sens, autoritățile moldovenești să clarifice modul în care ele asigură respectarea strictă 
în practică a dispozițiilor legislative și regulamentelor care interzic plasarea unei persoane private de libertate 
într-o instituție a Ministerului de Interne mai mult de perioada legală de 72 de ore și ale căror încălcări sunt 
sancționate;  
 
6. subliniază, în afară de aceasta că, este important ca strategia de îmbunătățire a condițiilor de detenție în 
penitenciare să se bazeze pe prioritățile care urmează a fi puse în aplicare, definite în urma unei evaluări a 
nevoilor rezultînd dintr-o stabilire precisă a patrimoniului penitenciar și utilizării acestuia, însoțite de un calendar 
de punere în aplicare a măsurilor ca răspuns la necesitățile lor; 
 
7. încurajează, în continuare, autoritățile moldovenești să-și intensifice eforturile de combatere a 
suprapopulării, în special în ceea ce privește măsurile alternative la detenție; 
 
8. încurajează, în general, autoritățile moldovenești să țină cont de recomandările CPT cît și de orice 
recomandare relevantă a Comitetului de Miniștri; 
 
9. notează cu interes decizia Plenului Curții Supreme de Justiție din 24 decembrie 2012 cu privire la 
recursurile compensatorii și încurajează autoritățile să facă progrese rapide în intenția lor în ceea ce privește 
punerea în aplicare a recursurilor preventive, beneficiind pe deplin de cooperare tehnică care le este oferită în 
cadrul proiectului Fondului Fiduciar menționat; 
 
10. invită autoritățile să furnizeze toate informațiile așteptate, pe probleme nerezolvate legate de accesul la 
asistență medicală și constatările de încălcare a articolelor 8 și 34, precum și cu privire la măsurile individuale în 
suspans, în unele cauze, din acest grup. 


