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OZDIL ȘI ALȚII v. Republica Moldova 
Caz principal | 42305/18 | În curs de examinare | Procedură avansată | Data hotărârii: 11/06/2019 | 
Data hotărârii definitive: 11/09/2019 
 

Descrierea cauzei: 
 
În prezenta cauză, Curtea a constatat încălcări ale Articolelor 5 § 1 și 8 din Convenție din cauza 
transferului extralegal al tuturor celor cinci reclamanți1 din Republica Moldova în Turcia în luna 
septembrie 2018, care a eludat toate garanțiile oferite acestora de dreptul intern și internațional. 
  
În special, Curtea a observat că autoritățile moldovenești nu numai că nu oferiseră reclamanților 
posibilitatea de a alege jurisdicția în care să fie expulzați, dar îi transferaseră în mod deliberat direct 
către autoritățile turce. Circumstanțele cauzei indică faptul că operațiunea a fost concepută și 
organizată astfel încât să ia reclamanții prin surprindere, astfel încât ei 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, nici necesară și nici lipsită de arbitrariu. 
  
În ceea ce privește 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 perturbat viața lor privată și de familie. Curtea a acordat importanță faptului că instanțele naționale 
au refuzat să examineze acțiunile judiciare ale reclamanților împotriva deciziilor de respingere a 
cererilor lor de azil și de declarare a acestora ca persoane indezirabile din motive foarte formaliste. 
Curtea a observat că instanțele interne nu ar fi putut, în orice caz, să examineze motivele reale care 
au stat la baza expulzării, deoarece dreptul intern nu prevedea ca nota serviciilor secrete care servise 
drept temei pentru expulzarea reclamanților să fie pusă la dispoziția judecătorilor. Prin urmare, Curtea 
a constatat că transferul forțat al reclamanților nu a avut un temei juridic suficient și că ei nu s-au 
bucurat de un grad minim de protecție împotriva arbitrariului. 

 
Starea de executare: 
 
Comitetul de Miniștri a examinat acest caz în cadrul reuniunilor sale DH din septembrie 2020, martie 
2021, decembrie 2021 și ultima dată în iunie 2022 (a se vedea mai jos Notele Secretariatului și 
Deciziile adoptate de către Comitetul de Miniștri în cadrul celei de-a 1436-a reuniuni (DH) (8-10 iunie 
2022)). 
 
La reuniunea sa anterioară din decembrie 2021, în ceea ce privește măsurile individuale, Comitetul a 
încurajat ferm autoritățile să asigure conformitatea procedurilor interne legate de cererile de azil ale 
reclamanților cu cerințele Convenției. El a invitat autoritățile să furnizeze informații cu privire la 
procedurile inițiate de către reclamanți împotriva deciziei Biroului de Migrație și Azil (BMA) și să 
precizeze dacă ei au fost înștiințați cu privire la motivele sumare pentru care au fost declarați 
persoane indezirabile și expulzați din țară. El a reiterat faptul că autoritățile ar trebui să își continue 
eforturile pentru a obține informații detaliate de la autoritățile turce cu privire la situația actuală a 
reclamanților. 
 
În ceea ce privește ancheta și procedurile penale împotriva celor responsabili de aceste încălcări, 
Comitetul și-a reiterat apelul de a investiga pe deplin posibila implicare în aceste evenimente a 
oricăror actori de nivel înalt și de a furniza informații cu privire la caracterul adecvat al amenzii 
aplicate fostului director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), precum și cu privire la rezultatul 
procedurii de apel. El a încurajat autoritățile să asigure accesul reclamanților și al reprezentanților săi 
la informațiile relevante pentru cazurile lor.  
 
Cu referire la alte măsuri generale, Comitetul a salutat demersul Comisiei parlamentare de a 
declasifica materialele referitoare la expulzarea reclamanților și a invitat autoritățile să îl țină la curent 

                                                           
1 În total, șapte cetățeni turci au fost îndepărtați în acest incident. Prezenta hotărâre se referă la cinci dintre aceștia. În timp ce 
ceilalți doi au sesizat, de asemenea, Curtea, aceasta din urmă a acceptat o soluționare amiabilă în privința lor, a se vedea 
Huseyin BAYRAKTAR și Sertif AYRI c. Republicii Moldova (cererile nr. 13289/19 și 13292/19), decizia de radiere notificată la 
16 iulie 2020. 
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despre rezultatul acesteia. De asemenea, Comitetul a îndemnat autoritățile să inițieze o reflecție 
asupra mecanismului existent de supraveghere și de răspundere asupra SIS, și le-a încurajat ferm să 
transmită serviciilor de informații, de la cel mai înalt nivel politic, un mesaj de zero toleranță față de 
detenția arbitrară și transferurile extralegale. În final, Comitetul a invitat autoritățile să furnizeze 
informații cu privire la adoptarea modificărilor la Legea privind regimul străinilor și la Codul 
administrativ.   
 
Ca răspuns la decizia Comitetului, la 30 noiembrie 2021 Guvernul Republicii Moldova a furnizat 
informațiile recepționate de la autoritățile turcești cu privire la situația actuală a reclamanților în Turcia 
(a se vedea DH-DD(2021)1358) și la 14 aprilie 2022 a prezentat un plan de acțiuni actualizat (a se 
vedea DH-DD(2022)436), care poate fi rezumat după cum urmează: 
 
Măsuri individuale:  
 

1) Rezultatul procedurilor naționale de acordare a statutului de refugiat pentru reclamanți  
 
Contestațiile împotriva deciziilor BMA de respingere a cererilor de azil depuse de către soțiile 
reclamanților, Müjdat Çelebi și Riza Doğan, sunt încă în curs de examinare la Curtea de Apel 
Chișinău. Instanța va decide cu privire la examinarea materialelor clasificate emise de către SIS în 
privința ambilor reclamanți. Cu referire la reclamantul Mehmet Feridun Tüfekçi, apelul depus de către 
soția sa împotriva hotărârii instanței de fond din 17 iulie 2020 a fost respins de către Curtea de Apel 
Chișinău la 21 decembrie 2021.  
 

2) Notificarea motivelor sumare de declarare a reclamanților ca persoane indezirabile  
 
Autoritățile au declarat că în prezent evaluează proporționalitatea unei astfel de măsuri cu interesul 
legitim al securității naționale. 
 

3) Situația actuală a reclamanților  
 
Autoritățile moldovenești au întrebat autoritățile turcești despre situația actuală a reclamanților. 
Autoritățile turce le-au informat că, în patru cazuri, Curtea de Casație a respins recursurile 
reclamanților și a menținut hotărârile instanței de fond, condamnându-i "pentru apartenență la o 
organizație teroristă armată" și stabilindu-le pedepse cu închisoarea cuprinse între șapte ani și șase 
luni, și nouă ani. Prin urmare, aceste hotărâri au devenit definitive. În cel de-al cincilea caz (Özdil), 
recursul împotriva sentinței de condamnare la 12 ani de închisoare este pendinte la Curtea Regională 
de Apel.2 Toți reclamanții sunt în prezent deținuți, drepturile lor de a primi vizite de familie sunt 
asigurate și au posibilitatea de a se întâlni frecvent cu avocații lor. Autoritățile turce nu au primit nicio 
plângere din partea reclamanților cu privire la condițiile de detenție sau la rele tratamente. 
 
Măsuri generale: 
 

1) Urmărirea penală a evenimentelor și procedurile aferente  
 
Recursul depus de către soția reclamantului Mehmet Feridun Tüfekçi, care solicită o pedeapsă 
penală mai aspră pentru fostul director al SIS, este încă pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 
Ședințele preliminare care au avut loc în perioada 27 noiembrie 2020 – 27 ianuarie 2022 au fost 
deschise publicului.  
 
În ceea ce privește caracterul adecvat al amenzii aplicate fostului director al SIS de către instanța de 
fond, autoritățile au reiterat că, având în vedere că el a pledat vinovat și a rambursat prejudiciul 
material la bugetul de stat, legea îi permitea să beneficieze de o pedeapsă redusă. 
 
La 16 februarie 2022 Procuratura Generală a inițiat o urmărire penală pentru a elucida orice posibilă 
implicare a unor funcționari de rang înalt, alții decât fostul director al SIS, în expulzarea reclamanților 
din Republica Moldova în Turcia. Investigația este în curs de desfășurare.  

                                                           
2 La 1 iunie 2020 reclamantul Özdil a depus o nouă cerere la Curtea Europeană (Özdil v.Turcia, nr. 22062/20), invocând o 

încălcare a Articolului 5 din cauza absenței unei suspiciuni rezonabile și a lipsei unor motive relevante și suficiente pentru 
detenția sa.  
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Potrivit informațiilor publice disponibile, Procuratura Anticorupție examinează în prezent o plângere 
depusă de către un fost deputat împotriva Procurorului General Alexandr Stoianoglo,3 în prezent 
suspendat din funcție, cu privire la presupusa investigație inadecvată în legătură cu transferul ilegal al 
reclamanților în Turcia.  
 

2) Controlul parlamentar asupra SIS 
 
La 1 februarie 2022, Parlamentul a creat o subcomisie de monitorizare a activității SIS în cadrul 
Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Conform statutului său, 
subcomisia are sarcina de a supraveghea respectarea de către serviciile secrete a principiilor 
legalității, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a ordinii democratice. 
De asemenea, subcomisia ar trebui să examineze cazuri individuale privind presupusa încălcare de 
către SIS a legislației naționale și a drepturilor constituționale ale persoanelor, și să asigure absența 
oricărei implicări politice a serviciilor secrete. 
 
Sarcina principală a subcomisiei pentru anul 2022 este de a evalua deficiențele legislative existente, 
pentru a îmbunătăți mecanismul existent de control parlamentar asupra SIS. 
 
În scrisoarea sa din 7 octombrie 2021, ca răspuns la solicitarea Comisiei parlamentare de a 
declasifica pentru publicul larg materialele secrete privind expulzarea reclamanților în Turcia, SIS a 
răspuns că o comisie specializată responsabilă de evaluarea informațiilor respective a concluzionat 
că reclamanții fuseseră declarați persoane indezirabile în cadrul unei anchete mai ample, care era 
încă în curs de desfășurare și în cadrul căreia au fost efectuate măsuri speciale de investigație. SIS a 
menționat că legislația națională nu prevedea niciun motiv pentru o astfel de declasificare. În plus, 
nota emisă de către SIS, care descrie acțiunile reclamanților care fuseseră considerate ca fiind o 
amenințare la adresa securității naționale, a fost prezentată instanțelor naționale în contextul 
procedurilor de azil. La 30 martie 2022 Comisia parlamentară a solicitat implicarea Procurorului 
General interimar în procesul de declasificare a acestor materiale secrete. În prezent, această 
solicitare este în curs de examinare.  
 

3) Evoluții legislative ca urmare a hotărârii Curții Constituționale din 13 noiembrie 2020 
 
În conformitate cu indicațiile Curții Constituționale din hotărârea sa din 13 noiembrie 2020 prin care a 
declarat neconstituționale mai multe dispoziții din Legea privind regimul străinilor și din Codul 
administrativ, la 24 martie 2022 Parlamentul a adoptat modificări la Legea privind regimul străinilor.4 
În urma acestor modificări, legea prevede că, atunci când se adoptă o decizie prin care se declară o 
persoană indezirabilă, persoanei respective trebuie să i se comunice un rezumat al motivelor acestei 
decizii, fără a fi puse în pericol interesele legitime de securitate națională. În plus, legea prevede în 
prezent că o persoană nu poate fi expulzată către un stat în cazul în care există motive rezonabile de 
a considera că viața sa în acel stat va fi în pericol sau că ar putea fi supusă unui tratament inuman.     
 
Modificările la Codul administrativ, care prevăd că instanțele naționale sunt competente să efectueze 
un control adecvat al proporționalității actelor administrative individuale și normative în situații legate 
de probleme de securitate națională, sunt în proces de aprobare. 
 
Comunicare din partea ONG-urilor în baza Regulii 9: 
 
La 20 aprilie 2022 a fost recepționată o comunicare comună din partea Centrului de Resurse Juridice 
din Republica Moldova și a Asociației Promo-Lex (DH-DD(2022)477). În ceea ce privește procedura 
de recurs inițiată de către soția reclamantului Mehmet Feridun Tüfekçi împotriva sancțiunii blânde 
aplicate fostului director al SIS, ONG-urile au susținut că, în urma cererii reclamantului de 
declasificare a dosarului, la 7 aprilie 2022 Procurorul General interimar a dispus declasificarea 
documentelor emise în cadrul procedurii penale de către procuratură. Cererea apelantei către SIS de 
a-i permite accesul la celelalte materiale clasificate este încă în curs de soluționare și, potrivit ONG-
urilor, este puțin probabil să fie acceptată. De asemenea, ONG-urile au afirmat că modificările 
legislative aduse Legii privind regimul străinilor par să fie conforme cu hotărârea Curții Constituționale 
din 13 noiembrie 2020.  

                                                           
3 A se vedea Alexandr Stoianoglo va fi anchetat penal în dosarul expulzării profesorilor turci | IPN.  
4 Aceste modificări au intrat în vigoare la 15 mai 2022.   

https://www.ipn.md/en/alexandr-stoianoglo-to-be-investigated-in-case-of-expulsion-of-7967_1087685.html?msclkid=1f9789a7d10811ec8bdcd26c471d97f9
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ONG-urile solicită Comitetului să recomande autorităților moldovenești să asigure instruirea 
judecătorilor, a procurorilor și a altor funcționari publici cu privire la drepturile străinilor atunci când se 
ocupă de cazuri legate de expulzarea lor din Republica Moldova; să asigure implementarea fără 
probleme a noilor modificări la Legea privind regimul străinilor; să aplice sancțiuni adecvate și 
eficiente capabile să prevină încălcări similare; și să asigure că SIS acordă soției reclamantului 
Mehmet Feridun Tüfekçi acces la dosarul cauzei.  
 

Ultima examinare de către Comitetul de Miniștri: 
 
Texte de referință: 
 
DH-DD(2021)1358, DH-DD(2022)436, CM/Del/Dec(2021)1419/H46-22 

 

Note/Probleme: 
 
Cerere Cauză Hotărârea 

din 
Definitivă la Indicator de 

clasificare 

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

 
A 1436-a reuniune (8-10 iunie 2022) - Note:  
 
Măsuri individuale: 
 
În ceea ce privește procedurile judiciare referitoare la cererile de azil, se remarcă faptul că recursurile 
depuse de către soțiile reclamanților Müjdat Çelebi și Riza Doğan sunt încă pendinte la Curtea de 
Apel. În acest context, autoritățile ar trebui să fie din nou încurajate cu fermitate să se asigure că 
aceste proceduri respectă pe deplin cerințele Convenției Europene și jurisprudența Curții Europene, 
în special cele reafirmate în prezenta cauză și aliniate la triplul test privind legitimitatea, legalitatea și 
proporționalitatea ingerinței în dreptul reclamanților la respectarea vieții de familie. Se așteaptă 
informații cu privire la rezultatul acestor contestații, inclusiv despre chestiunea examinării materialului 
clasificat de către Curtea de Apel. 
 
De asemenea, se menționează că apelul declarat de către soția reclamantului Mehmet Feridun 
Tüfekçi a fost respins de către Curtea de Apel Chișinău. În pofida solicitării anterioare a Comitetului 
de a furniza informații cu privire la raționamentul instanțelor de a respinge recursurile împotriva 
deciziilor BMA de respingere a cererilor de azil, autoritățile nu au oferit niciun răspuns. Prin urmare, 
Comitetul ar putea dori să reitereze această solicitare în privința deciziei referitoare la dl Tüfekçi. În 
plus, autoritățile sunt invitate să furnizeze informații cu privire la faptul dacă instanțele au examinat 
materialele clasificate atunci când au adoptat această decizie și dacă soția reclamantului s-a folosit 
de posibilitatea de a o contesta. În plus, ar fi utile clarificări cu privire la faptul dacă aceste proceduri 
s-au limitat la chestiunea azilului sau dacă instanțele au examinat, de asemenea, chestiunile legate 
de interdicția de intrare aplicată reclamanților și de declarare a lor în calitate de persoane indezirabile. 
 
De asemenea, în conformitate cu prevederile hotărârii Curții Constituționale din 13 noiembrie 2020, 
autoritățile sunt invitate din nou să își exercite puterea discreționară și să le comunice reclamanților 
rezumatul motivelor pentru care au fost declarați persoane indezirabile și îndepărtați din țară.  
 
În cazul în care reclamanților nu li se acordă azil în Republica Moldova, ar fi utilă recepționarea unor  
clarificări din partea autorităților cu privire la faptul dacă ele au luat în considerare alte măsuri posibile 
pentru a aborda perturbarea vieții private și familiale a reclamanților, contrar Articolului 8. În special, 
autoritățile sunt invitate să clarifice dacă interdicția de cinci ani impusă reclamanților de a intra în țară 
poate fi ridicată în baza art. 101  din Legea privind regimul străinilor.5   
 

                                                           
5 Articolul 101 din Legea cu privire la regimul străinilor prevede că interdicția de a intra în țară poate fi ridicată în cazul în care 
persoana în cauză este căsătorită sau are copii minori cu un cetățean al Republicii Moldova sau este căsătorită cu un cetățean 
străin care are dreptul de ședere în Republica Moldova.  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=DH-DD(2021)1358
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=DH-DD(2022)436CM/Del/Dec
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În ceea ce privește situația actuală a reclamanților în Turcia, Comitetul ar putea dori să reitereze 
faptul că autoritățile moldovenești ar trebui să continue eforturile pentru a obține informațiile care 
lipsesc de la autoritățile turcești cu privire la chestiunea posibilei aplicări a Convenției Consiliului 
Europei privind transferul persoanelor condamnate, pentru a permite transferul reclamanților în 
Republica Moldova în scopul executării pedepselor, precum și cu privire la rezultatul recursului în 
cadrul procedurii penale împotriva reclamantului Özdil.  
 
Măsuri generale: 
 

1) Urmărirea și procesul penal împotriva persoanelor responsabile de încălcare 
 
În ceea ce privește amenda aplicată de către instanța de fond în calitate de sancțiune fostului director 
al SIS, se constată că inculpatul a beneficiat de o reducere a pedepsei, având în vedere că a pledat 
vinovat și a rambursat prejudiciul material la bugetul de stat. Cu toate acestea, având în vedere că în 
acest caz a fost vorba de un abuz grav de putere și că procurorul a solicitat condamnarea inculpatului 
la pedeapsa cu închisoarea, sunt necesare explicații suplimentare cu privire la raționamentul instanței 
în alegerea tipului de sancțiune.  
 
Comitetul ar putea dori să salute decizia Procurorului General de a declasifica documentele emise de 
către procuratură în cadrul procesului penal împotriva fostului director al SIS. Acesta este un pas 
înainte în asigurarea controlului public și în garantarea unei implicări adecvate a recurentului în cadrul 
procesului. În ceea ce privește cererea soției reclamantului Mehmet Feridun Tüfekçi către SIS de a 
avea acces la celelalte materiale clasificate, Comitetul ar putea dori să reitereze apelul său către 
autorități de a se asigura că reclamanții și reprezentanții lor au acces la informațiile necesare pentru 
protejarea intereselor și exercitarea drepturilor lor. Sunt așteptate informații privind rezultatul cererii 
apelantului referitoare la declasificare și al procedurii de apel.     
 
Pornirea unei urmăriri penale privind posibila implicare a altor actori la nivel înalt este un pas pozitiv. 
Se poate reaminti că, pentru a preveni repetarea unor astfel de încălcări, este esențial să se asigure o 
transparență totală cu privire la evenimente, inclusiv cu referire la orice persoană care ar fi putut să îi 
ordone fostului director al SIS să îi transfere pe reclamanți. Sunt așteptate informații privind rezultatul 
acestei anchete. De asemenea, ar fi util dacă autoritățile ar putea furniza informații suplimentare cu 
privire la procedurile inițiate împotriva Procurorului General, în măsura în care ele sunt relevante 
pentru prezenta cauză.  
  

2) Alte măsuri generale 
 
Comitetul ar putea dori să salute crearea de către Parlament a subcomisiei de monitorizare a 
activității SIS. Este de așteptat că acum când acest organism este instituit și funcțional, autoritățile vor 
începe fără întârziere să reflecteze în privința mecanismului existent de supraveghere și de 
responsabilizare privind acțiunile și competențele serviciilor secrete, în conformitate cu solicitările 
Comitetului. Sunt așteptate informații în acest sens, precum și cu privire la rezultatul inițiativei 
Comisiei parlamentare de declasificare.   
 
Este necesar să se reitereze din nou apelurile repetate ale Comitetului adresate autorităților de a 
transmite fără întârziere un mesaj clar, la cel mai înalt nivel politic, cu privire la inacceptabilitatea 
absolută și toleranța zero față de detenția arbitrară și transferurile extrajudiciare. Este esențial să se 
sublinieze importanța asigurării faptului că orice viitoare cooperare internațională, inclusiv cu serviciile 
secrete străine, ar trebui să fie consecventă cu obligațiile generale în materie de drepturi ale omului în 
baza Convenției Europene a Drepturilor Omului.  
 
În cele din urmă, adoptarea modificărilor legislative la Legea privind regimul străinilor reprezintă o 
evoluție pozitivă. Se pare că noile dispoziții sunt conforme cu indicațiile Curții Constituționale și oferă 
garanții suplimentare împotriva încălcărilor similare cu cele din prezenta cauză. Sunt așteptate 
informații referitoare la progresele ulterioare în ceea ce privește adoptarea modificărilor la Codul 
administrativ.     
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Decizii: 
 
Deputații 
 
1. au reamintit că această cauză se referă la privarea ilegală, lipsită de necesitate și arbitrară de 
libertate a reclamanților, și la nerespectarea vieții lor private și familiale din cauza expulzării lor 
extralegale din Republica Moldova în Turcia în luna septembrie 2018, eludând toate garanțiile pe care 
le oferă dreptul intern și internațional; 
 
În ceea ce privește măsurile individuale 
 
2. și-au reiterat încurajarea fermă adresată autorităților de a se asigura că procedurile interne 
referitoare la cererile de azil ale reclamanților respectă pe deplin cerințele Convenției Europene și 
jurisprudența Curții Europene, în special cele reafirmate în prezenta cauză și aliniate la triplul test 
privind legitimitatea, legalitatea și proporționalitatea ingerinței în dreptul reclamanților la respectarea 
vieții familiale; 
 
3. au invitat autoritățile să furnizeze informații cu privire la rezultatul apelurilor depuse de către 
soțiile reclamanților Müjdat Çelebi și Riza Doğan, inclusiv în ceea ce privește chestiunea examinării 
de către instanță a materialelor clasificate; au invitat, de asemenea, autoritățile să furnizeze informații 
cu privire la motivele oferite de către instanțele de judecată pentru respingerea contestației împotriva 
deciziei Biroului de Migrație și Azil depuse de către soția reclamantului Mehmet Feridun Tüfekçi, să 
clarifice dacă soția reclamantului s-a prevalat de posibilitatea de a o contesta și dacă sunt luate în 
considerare alte măsuri pentru a aborda consecințele încălcării Articolului 8; au reiterat invitația lor 
adresată autorităților de a furniza informații cu privire la faptul dacă reclamanților li s-au comunicat, în 
conformitate cu normele provizorii stabilite de către Curtea Constituțională în hotărârea sa din 13 
noiembrie 2020, motivele sumare pentru care au fost declarați persoane indezirabile și îndepărtați din 
țară;  
 
4. au luat act de informațiile obținute de către autoritățile moldovenești de la Guvernul turc cu 
privire la situația actuală a reclamanților; au invitat autoritățile moldovenești să continue eforturile de a 
obține astfel de informații de la autoritățile turce, inclusiv cu privire la posibila aplicare a Convenției 
Consiliului Europei privind transferul persoanelor condamnate (ETS nr. 112) și la rezultatul apelului 
depus de către reclamantul Özdil; 
 
În ceea ce privește măsurile generale care vizează investigația și procesul penal împotriva celor 
responsabili de încălcări 
 
5. au salutat pornirea urmăririi penale pentru a elucida implicarea în evenimente a oricăror alți 
actori de nivel înalt și au invitat autoritățile să furnizeze informații cu privire la rezultatul acestora; au 
subliniat importanța acestei măsuri pentru investigarea rolului funcționarilor de nivel superior la 
ordinele cărora fostul director al Serviciului de Informații și Securitate ar fi putut acționa;  
 
 
6. au salutat, de asemenea, decizia Procurorului General interimar de a declasifica documentele 
emise de către procuratură în cadrul procesului penal împotriva fostului director al Serviciului de 
Securitate și Informații; și-a reiterat apelul adresat autorităților de a se asigura că reclamanții și 
reprezentanții lor au acces la informațiile necesare pentru protejarea intereselor și exercitarea 
drepturilor lor; 
 
7.  au invitat autoritățile să ofere explicații suplimentare cu privire la raționamentul instanței la 
sancționarea fostului director al Serviciului de Informații și Securitate cu o amendă și să informeze 
Comitetul despre rezultatul procedurii de apel;  
 
În ceea ce privește celelalte măsuri generale 
 
8. au salutat crearea subcomisiei de monitorizare a activității Serviciului de Informații și 
Securitate, în cadrul Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică; au 
invitat autoritățile să ofere informații despre rezultatul inițiativei Comisiei parlamentare cu privire la 
declasificare;  
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9.  au reiterat în mod repetat apelul său adresat autorităților de a începe fără întârziere reflecția 
asupra mecanismului existent de supraveghere și de răspundere cu privire la acțiunile și 
competențele serviciilor secrete și asupra necesității de a le transmite un mesaj clar de la cel mai înalt 
nivel politic, cu privire la neacceptarea absolută și toleranța zero față de detenția arbitrară și 
transferurile extralegale;   
 
10.  în continuare, au salutat adoptarea modificărilor la Legea privind regimul străinilor și au invitat 
autoritățile să ofere informații despre evoluțiile ulterioare privind adoptarea modificărilor la Codul 
administrativ;  
 
11. au decis să reia examinarea acestui caz în cadrul celei de-a 1451-a reuniuni (decembrie 
2022) (DH).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


