
Cea de-a 1265-a întrunire – 20-21 septembrie 2016 

Item H46-18 

Grupurile Ciorap, Becciev și Paladi c. Republicii Moldova (cererile nr. 12066/02, 9190/03, 

39806/05) 

Monitorizarea executării hotărârilor Curții Europene 

CPT/Inf (2016) 16, DH-DD(2016)897, DH-DD(2013)1168, CM/Del/OJ/DH(2013)1186/12 

Decizii 

Deputații 

1.  au luat cunoștință cu interes de planul de acțiuni actualizat prezentat de autoritățile 

moldovene în iulie 2016; 

În ce privește măsurile individuale  

2.    cu referire la condițiile precare de detenție și lipsa îngrijirii medicale, au notat că 

reclamanții în 20 de cazuri au fost eliberați sau transferați spre a-și ispăși pedepsele în alt stat; 

și a considerat că în aceste cauze nu sunt necesare alte măsuri individuale ulterioare; 

3.  au invitat autoritățile să ofere informații referitoare la situația actuală a reclamanților 

în cauzele Segheti, Silvestru și Mescereacov; 

4.  în ce privește alte încălcări, au notat măsurile adoptate de autoritățile moldovene și le-

au invitat să prezinte informații referitoare la problemele excepționale în cauzele I.D., Mitrofan 

și Holomiov; 

În ce privește măsurile generale 

5.  au notat măsurile întreprinse de autorități în vederea îmbunătățirii condițiilor materiale 

din instituțiile penitenciare și le-a invitat să-și intensifice eforturile în acest domeniu;  

6.  au luat în considerare cu îngrijorare creșterea suprapopulării penitenciarelor în ultimii 

ani și au îndemnat insistent autoritățile să adopte, ca o chestiune de prioritate, o strategie 

comprehensivă care să aibă ca inspirație recomandările relevante ale Comitetului de Miniștri și 

ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane 

sau Degradante, precum și opiniile experților din cadrul proiectului finanțat din Fondul Fiduciar 

pentru Drepturile Omului;  

7. au notat informația prezentată în ce privește crearea unor remedii judiciare cu efecte 

preventive și compensatorii, după cum s-a solicitat în hotărârea adoptată în cazul Shishanov, și 

a invitat autoritățile să ofere Comitetului în mod urgent textele proiectelor de legi relevante, 

pentru o evaluarea detaliată;  

8.   au invitat autoritățile să ofere informații despre probleme excepționale, în special 

referitoare la îmbunătățirile ulterioare ale condițiilor materiale de detenție, inclusiv construcția 

unui nou penitenciar în Chișinău, furnizarea produselor alimentare deținuților, condițiile 

sanitare, activitățile în afara celulelor, plasarea persoanelor în izolatoare peste termenul legal 

de 72 ore, îngrijirea medicală, cenzurarea corespondenței, vizitele de familie și întrebări 

referitoare la constatarea încălcării Articolului 34;  

9.   au încurajat cu fermitate autoritățile să profite din plin de asistența tehnică pe care 

Consiliul Europei o poate oferi prin diversele sale proiecte de cooperare.  
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