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Acțiune – punct propus fără dezbatere 
 
De a adopta proiectele de decizii de mai jos. 

 
Cererea Cauza Hotărârea din Definitivă 

din 
Indicator pentru 
clasificare 

42305/18 OZDIL ȘI ALȚII 11/06/2019 11/09/2019 Problemă complexă 

 
Descrierea cauzei 
 
În prezenta cauză, Curtea a constatat încălcări ale Articolelor 5 § 1 și 8 din Convenție, în urma transferului 
extra-legal al tuturor celor cinci reclamanți1 din Republica Moldova către Turcia în septembrie 2018, care a 
eludat toate garanțiile oferite lor de dreptul intern și internațional. 
 
În special, Curtea a notat că autoritățile moldovenești nu numai că eșuaseră să ofere reclamanților opțiunea 
de a alege statul în care să fie expulzați, ci i-au transferat în mod deliberat direct autorităților turce. 
Circumstanțele cauzei indică faptul că operațiunea a fost concepută și organizată astfel încât să ia 
reclamanții prin surprindere, pentru ca să nu aibă timp și posibilitate de a se apăra. Curtea a constatat că 
privarea de libertate a reclamanților la 6 septembrie 2018 nu a fost nici legală și necesară, nici lipsită de 
arbitrariu. 
 
Cu privire la încălcarea Articolului 8, Curtea a considerat că, prin expulzarea reclamanților din Republica 
Moldova, unde ei fuseseră rezidenți legali, fiind angajați și având familii cu copii, autoritățile au afectat viața 
lor privată și de familie. Curtea a acordat importanță faptului că instanțele naționale au refuzat să examineze 
contestațiile reclamanților împotriva deciziilor de respingere a cererilor lor de azil și de declarare a acestora 
drept persoane indezirabile, din motive foarte formaliste. Curtea a notat că instanțele naționale nu puteau 
în niciun caz să examineze motivele reale ale expulzării, deoarece legislația națională nu prevedea că nota 
serviciului de securitate, care a stat la baza expulzării reclamanților, să fie pusă la dispoziția judecătorilor. 
Prin urmare, ea a constatat că transferul forțat al reclamanților nu avea o bază juridică suficientă și că ei 
nu s-au bucurat de gradul minim de protecție împotriva arbitrariului. 

                                                           
1 În total, șapte cetățeni turci au fost extrădați în acest incident. Această hotărâre se referă la cinci dintre ei. În timp 
ce ceilalți doi au sesizat, de asemenea, Curtea, ei au acceptat o soluționare amiabilă în privința lor, a se vedea Huseyin 
BAYRAKTAR și Sertif AYRI v. Republica Moldova (cererile nr. 13289/19 și 13292/19), decizia de radiere notificată la 
16 iulie 2020.  
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Statutul executării 
 
Comitetul de Miniștri a examinat această cauză pentru prima dată în cadrul reuniunii nr. 1383 (septembrie 
– octombrie 2020) (DH). 
 
Cu referire la măsurile individuale, Comitetul a salutat scuzele publice prezentate de către Procurorul 
General și cauza penală inițiată în legătură cu aceste evenimente, care a condus la condamnarea fostului 
director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). El a solicitat autorităților să prezinte informații 
adiționale referitoare la această cauză penală, în special cu privire la motivul din care ea a fost examinată 
in camera, motivul din care hotărârea a fost secretizată, pedeapsa aplicată și motivul din care doar o singură 
persoană a fost acuzată. Comitetul le-a invitat să continue să obțină informații de la autoritățile turce cu 
privire la situația actuală a reclamanților, invitându-le să ia în considerare măsurile care trebuie întreprinse 
pentru a remedia deficiențele referitoare la procedurile de azil ale reclamanților și interdicția impusă 
acestora de a reintra în țară, precum și lipsa de contact între ei și familiile lor. 
 
Cu referire la măsurile generale, Comitetul a invitat autoritățile să prezinte informații suplimentare cu privire 
la accesul judecătorilor și al avocaților la documentele confidențiale, rezultatul investigației inițiate de către 
o Comisie parlamentară și inițiativa legislativă în domeniul expulzării străinilor. De asemenea, Consiliul a 
solicitat acestora să reflecteze asupra mecanismului existent de supraveghere și de responsabilizare a 
SIS. 
 
În calitate de răspuns la decizia Comitetului, la 16 noiembrie 2020 și la 1 februarie 2021 Guvernul a 
prezentat planuri de acțiuni actualizate [a se vedea DH-DD(2020)1049 și DH-DD(2021)117], care pot fi 
rezumate după cum urmează: 
 
Măsuri individuale: 

 
1) Cauza penală împotriva fostului șef SIS  

 
Conform Legii cu privire la secretul de stat, cauzele penale în care se prezintă informație clasificată drept 
secret de stat se examinează în ședință de judecată închisă. Deși hotărârea a fost secretizată în întregime, 
la 16 septembrie 2020 instanța de fond a publicat un extras din aceasta, inclusiv partea dispozitivă. S-a 
constatat că acest caz a fost examinat în cadrul procedurilor simplificate și că fostul director al SIS a fost 
condamnat pentru infracțiunea de „abuz în serviciu comis de o persoană cu funcție de demnitate publică”. 
Învinuitul s-a oferit voluntar să ramburseze Statului satisfacția echitabilă plătită reclamanților. Din moment 
ce el a pledat vinovat și a rambursat prejudiciul material la bugetul de stat, legislația internă i-a permis să 
beneficieze de reducerea pedepsei. În pofida solicitării procurorului de a-l condamna la pedeapsa cu 
închisoare, el a fost pedepsit cu o amendă în mărimea medie prevăzută de articolul relevant din Codul 
penal (88000 de ei moldovenești, i.e. aproximativ 4500 de euro) și cu interdicția de ocupare a anumitor 
funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. La 11 septembrie 2020 a fost depus un apel, care este pendinte 
la Curtea de Apel Chișinău. 
 
Având în vedere acțiunile și ordinele unilaterale ale învinuitului, Comisia Parlamentară pentru Securitate 
Națională, Apărare și Ordine Publică a fost satisfăcută de decizia Procuraturii Generale de a-l inculpa numai 
pe el. 
 

2) Situația curentă a reclamanților  
 
Autoritățile moldovenești au solicitat de la autoritățile turce date despre situația actuală a reclamanților 
în Turcia. Autoritățile turce le-au informat că toți cei cinci reclamanți au fost condamnați pentru „apartenența 
la o organizație teroristă armată” și condamnați la închisoare pentru perioade cuprinse între șapte ani și 
șase luni și 12 ani. Apelurile sunt pendinte în toate cazurile. Doi reclamanți au fost achitați de „tentativa de 
răsturnare a ordinii constituționale” și „spionaj internațional”. Reclamanții se află în detenție și pot fi vizitați 
de către soții, rude și alte persoane. 
 



 

Cu referire la cererile de azil ale reclamanților, autoritățile au susținut că legislația internă nu permite 
Biroului Migrație și Azil (BMA) să inițieze ex officio procedura de anulare a deciziilor, dar că această 
procedură este disponibilă pentru reclamanți, personal sau prin intermediul avocaților lor. Astfel, soția 
reclamantului Müjdat Çelebi a contestat decizia BMA de respingere a cererii de azil a soțului său. La 9 
decembrie 2020 Curtea de Apel Chișinău a admis acțiunea și a obligat BMA să acorde reclamantului 
statutul de refugiat. Ea a constatat, în special, că el îndeplinea criteriile legale pentru obținerea unui astfel 
de statut și că autoritățile nu probaseră că el prezenta o amenințare pentru securitatea națională. Alte două 
cauze similare, referitoare la reclamanții Mehmet Feridun Tüfekçi și Riza Doğan, sunt pendinte. 
 
Autoritățile au mai afirmat că posibilitatea transferării reclamanților în Republica Moldova în baza Convenției 
Consiliului Europei privind transferul persoanelor condamnate va depinde, inter alia, de ridicarea 
interdicțiilor de reintrare a acestora în țară. 
 
Măsuri generale:  
 

1) Evoluții legislative   
 
La 26 februarie 2020 Guvernul a adoptat modificări la Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, 
expulzare și readmisie a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Noile reglementări stabilesc condiții 
suplimentare pentru adoptarea și notificarea unei decizii prin care un străin se declară indezirabil. În special, 
înainte de adoptarea unei astfel de decizii, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare dacă străinul 
are copii minori sau copii cu dizabilități împreună cu un cetățean al Republicii Moldova, dacă un copil se 
află sub îngrijirea sa ori dacă străinul plătește pensie alimentară. O decizie prin care un străin se declară 
indezirabil trebuie precedată de un raport motivat, care trebuie aprobat de către conducătorul autorității 
competente. Decizia trebuie redactată în limba oficială și într-o limbă înțeleasă de către străinul respectiv, 
și notificată acestuia personal sau prin poștă. 
 
La 13 noiembrie 2020 Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din Legea 
privind statutul străinilor. Această hotărâre se referă, în special, la dispoziții care nu prevăd notificarea 
motivelor din care un străin este declarat o persoană indezirabilă pe motive de securitate națională și care 
nu permit luarea în considerare a temerilor justificate de rele tratamente în cazul unei returnări forțate. 
Curtea Constituțională a expediat o notificare Parlamentului și a stabilit norme provizorii până la efectuarea 
modificărilor legislative. În baza acestor norme, deciziile administrative trebuie să conțină un rezumat al 
motivelor, fără a pune în pericol interesele legitime de securitate națională, care vor fi notificate persoanei 
respective. În plus, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea din Codul administrativ 
care limitează competența instanțelor de a controla proporționalitatea actelor administrative. 
 

2) Ancheta Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică 
 
În cadrul anchetei desfășurate de către Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și 
Ordine Publică, în septembrie 2018 și iulie 2019, Comisia a audiat rapoartele conducătorilor instituțiilor 
relevante. Audierile au avut loc in camera, pentru a nu prejudicia investigația penală efectuată de către 
Procuratura Generală. 
 

3) Accesul judecătorilor naționali la notele confidențiale ale serviciului de informații  
 

Legea privind secretul de stat din 27 noiembrie 2008 prevede mecanisme de obținere a dreptului de acces 
la secretul de stat pentru persoanele care au nevoie să utilizeze astfel de informații în exercitarea atribuțiilor 
lor, inclusiv pentru judecători. În plus, avocații pot obține acces la secretele de stat în baza Legii cu privire 
la avocatură din 19 iulie 2002. Uniunea Avocaților din Moldova are dreptul de a elibera licențe speciale 
avocaților, care le permit să aibă acces la informații restricționate și secretizate și, astfel, să participe la 
ședințe de judecată închise. 
 

4) Mesaj către SIS de la cel mai înalt nivel politic 

 

Conform informațiilor din domeniul public, la 19 februarie 2021 Președintele statului, dna Maia Sandu, a 



 

participat la ședința Colegiului SIS, în cadrul căreia a transmis un mesaj notând că corupția la nivel înalt 
reprezintă o amenințare majoră pentru stat și că SIS a fost folosit pentru a servi unor interese restrânse, și 
nu interesului național, și că această abordare nu va fi tolerată. Ea a subliniat necesitatea restabilirii 
încrederii cetățenilor în instituțiile statului și a asigurat sprijinul acesteia în reformarea SIS, astfel încât să 
fie promovate persoane demne și integre, și că nimeni nu le va forța să acționeze împotriva legii.2  
 
Comunicare în baza Articolului 9: 
 
La 5 februarie 2021 a fost recepționată o comunicare comună din partea Centrului de Resurse Juridice al 
Republicii Moldova și a Asociației Promo-Lex [DH-DD(2021)194], în care se accentuează, inter alia, 
necesitatea de a modifica fără întârziere legislația relevantă și de a aplica sancțiuni adecvate celor 
responsabili de incident. 
 
Analiza Secretariatului  
 
Măsuri individuale: 
 
În timp ce urmărirea penală cu privire la aceste evenimente și procedurile conexe rămân a fi măsuri 
individuale importante, acestea constituie, în același timp, o măsură generală esențială pentru asigurarea 
ca alte încălcări similare să nu mai aibă loc în viitor. Se propune, prin urmare, continuarea examinării lor în 
cadrul măsurilor generale (a se vedea mai jos). 
 
Cu referire la situația actuală a reclamanților, decizia Curții de Apel Chișinău prin care BMA a fost obligat 
să-i acorde statutul de refugiat unuia dintre reclamanți este un pas important. Sunt așteptate informații cu 
privire la rezultatul procedurilor pendinte în cazul celorlalți doi reclamanți. În același timp, sunt necesare 
clarificări cu privire la faptul dacă aceste proceduri se referă și la interdicția de intrare impusă 
reclamanților. În caz infirmativ, autoritățile sunt puternic încurajate să inițieze proprio motu procedura de 
revizuire cu privire la această interdicție. 
 
În plus, ar fi util să fie prezentate informații cu privire la faptul dacă, în cadrul procedurii de azil, Curtea de 
Apel Chișinău a avut acces la materialele secretizate, inclusiv la nota confidențială a serviciilor secrete. 
 
În continuare, autoritățile moldovenești ar trebui să-și continue eforturile de obținere a unor informații 
detaliate din partea autorităților turce cu privire la situația actuală a reclamanților în Turcia, inclusiv 
referitoare la rezultatul procedurilor de apel în cauzele lor penale, vizitele de familie la reclamanți și posibila 
aplicare a Convenției Consiliului Europei privind transferul persoanelor condamnate. 
 
Măsuri generale: 
 

1) Investigarea și cauzele penale împotriva celor responsabili de încălcare 

 
Inițial, trebuie menționat că, în cauzele care implică abuzuri grave și încălcări serioase ale drepturilor 
omului, precum cele din prezenta cauză, nu doar victimele infracțiunii, ci și publicul larg, au dreptul de a 
cunoaște adevărul cu privire la circumstanțele relevante ale cauzei și să știe ce s-a întâmplat3. În acest 
sens, o investigație minuțioasă și transparentă este o măsură generală esențială care trebuie să stabilească 
cu exactitate ce și cum s-a întâmplat, pentru ca să nu se mai întâmple vreodată. Pentru asigurarea eficienței 
și prevenirea repetarea unor astfel de încălcări, este esențial să se asigure o transparență deplină cu privire 
la posibila implicare a altor persoane, în special a oficialilor de nivel superior. După cum a notat Comitetul 
în cadrul examinării sale anterioare, concluziile acestei investigații pot avea un impact asupra evaluării dacă 

                                                           
2 A se vedea 
https://m.facebook.com/maia.sandu/photos/a.219948991547061/1525979480943999/?type=3&source=48 și 
https://www.sis.md/ro/content/activitatea-serviciului-de-informa%C5%A3ii-%C5%9Fi-securitate-%C3%AEn-anul-
2020-discutat%C4%83-%C3%AEn-cadrul (in limba română).  
3 A se vedea Abu Zubaydah v. Lituania (nr. 46454/11), § 610.  

https://m.facebook.com/maia.sandu/photos/a.219948991547061/1525979480943999/?type=3&source=48
https://www.sis.md/ro/content/activitatea-serviciului-de-informa%C5%A3ii-%C5%9Fi-securitate-%C3%AEn-anul-2020-discutat%C4%83-%C3%AEn-cadrul
https://www.sis.md/ro/content/activitatea-serviciului-de-informa%C5%A3ii-%C5%9Fi-securitate-%C3%AEn-anul-2020-discutat%C4%83-%C3%AEn-cadrul


 

există suficiente limitări și contraponderi în cadrul sistemului, cu referire la competențele anumitor 
autorități (a se vedea în continuare mai jos). Sunt așteptate informații cu privire la acest aspect. 
 
Deși este un pas pozitiv că a fost publicat un extras din hotărârea primei instanțe, din păcate, acesta oferă 
doar informații minime despre rezultatul procedurii și nu conține nicio informație cu privire la constatările 
instanței referitoare la faptele și rolurile care le revin funcționarilor implicați. În astfel de circumstanțe, 
Comitetul nu își poate exprima poziția cu privire la caracterul adecvat al sancțiunii aplicate, care – trebuie 
reiterat – a constituit doar o amendă. Ar fi util dacă Comitetul ar putea primi, într-un mod adecvat, detalii 
suplimentare cu privire la constatările instanțelor naționale. Având în vedere că dosarul este pendinte în 
fața instanței de apel, autoritățile ar trebui, de asemenea, să informeze Comitetul cu privire la rezultatul 
final al procedurilor. 
 
Ținând cont de cele de mai sus, trebuie reamintit faptul că expunerea procedurilor judiciare unui control 
public este esențială pentru menținerea încrederii în integritatea și independența instanțelor. Astfel, este 
important ca în cauzele cu implicarea secretului de stat să se asigure un grad suficient de control public, 
fără a fi compromisă securitatea națională. 
 

2) Alte măsuri generale  
 
Hotărârea Curții Constituționale prin care s-au declarat neconstituționale mai multe prevederi 
referitoare la expulzarea străinilor din motive de securitate națională este o evoluție pozitivă4. Scopul 
acesteia urmărește, inter alia, o reformă legislativă care să asigure notificarea persoanei vizate despre 
motivele expulzării unui străin din motive de securitate națională și luarea în considerare a îngrijorărilor 
întemeiate cu privire la maltratare. Sunt așteptate informații cu privire la evoluția modificărilor legislative 
care trebuie să aibă loc în urma acestei hotărâri. 
 
Mesajul transmis de către Președintele Statului, dna Maia Sandu, care subliniază inadmisibilitatea influenței 
necorespunzătoare asupra serviciilor de informații, poate fi remarcat cu interes. Acest mesaj important 
trebuie consolidat printr-un apel neechivoc către serviciile de informații, cu privire la neacceptarea absolută 
și toleranța zero față de detenția arbitrară și transferuri extra-legale. Este vital de subliniat importanța 
asigurării că orice viitoare cooperare internațională, inclusiv cu serviciile secrete ale altor state (a se vedea 
§§ 52-55 din hotărâre, despre operațiunea comună a serviciilor secrete moldovenești și turcești) va 
corespunde obligațiilor generale de respectare a drepturilor ale omului, prevăzute de Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului. 
 
În cele din urmă, este regretabil faptul că autoritățile nu au răspuns deocamdată apelului Comitetului de a 
iniția o reflecție cu privire la mecanismul existent de supraveghere și de responsabilizare a acțiunilor 
și a competențelor serviciilor secrete. Urmărirea penală cu privire la acest incident a identificat doar o 
singură persoană care a fost pusă sub acuzare și, astfel, apare întrebarea dacă există suficiente 
mecanisme de control și echilibrare în privința serviciilor de securitate, sau dacă mecanismul statului suferă 
de deficiențe grave care necesită o atenție urgentă din partea autorităților. În acest context, pe lângă 
urmărirea penală, ar putea fi relevante rezultatele anchetei desfășurate de către Comisia Parlamentară 
pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Considerând că, în modul prezentat de către 
autorități, audierile Comisiei Parlamentare au avut loc in camera, pentru a exclude prejudiciul adus urmăririi 
penale efectuate de către Procuratura Generală, apare întrebarea dacă autoritățile au luat în considerare 
declasificarea informațiilor relevante, având în vedere că respectiva urmărire penală a fost deja finalizată. 
 

Finanțare asigurată: DA 

 
  

                                                           
4 Referitor la modificările Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor 
pe teritoriul Republicii Moldova, ele nu par să aducă anumite novații cadrului legislativ, ci mai degrabă să 
uniformizeze Regulamentul cu Legea privind statutul străinilor. 



 

Decizia 
 
Delegații  
 
1. au reamintit că această cauză se referă la privarea ilegală, nenecesară și arbitrară, de libertate a 
reclamanților și la lipsa respectării vieții lor private și de familie (încălcări ale Articolelor 5 § 1 și 8 din 
Convenție), din cauza transferului lor extra-legal din Republica Moldova în Turcia în septembrie 2018, 
eludând toate garanțiile oferite acestora de dreptul intern și internațional; 
 
Referitor la măsurile individuale  
 
2.  au notat cu satisfacție decizia Curții de Apel Chișinău de a obliga Biroul Migrație și Azil să acorde statutul 
de refugiat unuia dintre reclamanți; a invitat autoritățile să informeze în permanență Comitetul cu privire la 
rezultatul procedurilor pendinte în privința celorlalți doi reclamanți și să clarifice dacă aceste proceduri se 
referă și la interdicția de intrare, impusă acestora; le-a încurajat cu fermitate să inițieze proprio motu 
procedura de revizuire a interdicției de intrare; în plus, a invitat autoritățile să prezinte informații dacă, în 
cadrul procedurii de azil, Curtea de Apel Chișinău a avut acces la materialele secretizate, inclusiv la nota 
confidențială a serviciilor secrete; 
 
3. de asemenea, au invitat autoritățile să continue obținerea informațiilor detaliate din partea autorităților 
turce cu privire la situația actuală a reclamanților în Turcia, inclusiv despre rezultatul procedurilor de apel 
în cauzele lor penale; despre vizitele de familie acordate reclamanților și posibila aplicare a Convenției 
Consiliului Europei privind Transferul Persoanelor Condamnate (ETS nr. 112); 
 
Referitor la investigarea și procedurile penale împotriva celor responsabili de încălcări 
 
4. au considerat că, pentru a evita abuzuri similare și încălcări grave ale drepturilor omului în viitor, este 
imperativ să se depună eforturi serioase pentru a stabili adevărul despre ce și cum s-a întâmplat, și au 
încurajat cu fermitate autoritățile să investigheze pe deplin, sub controlul adecvat al publicului, posibila 
implicare a oricăror oficiali de nivel superior; 
 
5. au salutat publicarea unui extras din hotărârea secretizată, dar au regretat că acesta oferă doar informații 
minime despre procedură; au invitat autoritățile să prezinte informații suplimentare care să-i permită 
Comitetului să-și formeze punctul de vedere cu privire la caracterul adecvat al amenzii aplicate în calitate 
de sancțiune, precum și cu privire la rezultatul procedurii în apel; 
 
Referitor la celelalte măsuri generale 
 
6. au salutat hotărârea Curții Constituționale din 13 noiembrie 2020, prin care se declară neconstituționale 
mai multe dispoziții referitoare la expulzarea străinilor din motive de securitate națională și au invitat 
autoritățile să informeze Comitetul cu privire la modificările legislative care ar trebui să urmeze în rezultatul 
acestei hotărâri; 
 
7. au notat cu interes mesajul Președintelui Statului, subliniind inadmisibilitatea unei influențe 
necorespunzătoare asupra serviciilor de informații și au încurajat autoritățile să consolideze acest mesaj 
printr-un apel neechivoc către serviciile de informații, referitor la neacceptarea absolută și toleranța zero 
față de detenția arbitrară și transferurile extra-legale, subliniind în acest context importanța asigurării ca 
orice viitoare cooperare internațională, inclusiv cu serviciile secrete străine, să corespundă obligațiilor 
generale de respectare a drepturilor omului prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului;  
 
8. au regretat lipsa unui răspuns din partea autorităților la apelul Comitetului de a iniția o reflecție asupra 
mecanismului existent de supraveghere și de responsabilizare cu privire la acțiunile și competențele 
serviciilor secrete, și au reiterat cu fermitate necesitatea pentru autorități să țină cont, neîntârziat, de acest 
apel; au notat, în acest context, relevanța anchetei desfășurate de către Comisia Parlamentară pentru 
Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și au invitat autoritățile să furnizeze informații cu privire la 
posibilitatea desecretizării materialelor inerente acestei anchete; 



 

 
9. au invitat autoritățile să prezinte, până la 30 septembrie 2021, informații actualizate cu privire la toate 
întrebările semnalate și au decis să reia examinarea acestei cauze în cadrul reuniunii nr. 1419 (decembrie 
2021) (DH). 
 

 

 


