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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Apel public adresat Centrului pentru Drepturilor Omului din
Moldova
Cibotaru Mihaela · Tuesday, July 30th, 2013

APEL PUBLIC
adresat Centrului pentru Drepturilor Omului din Moldova, în special avoca?ilor
parlamentari Anatolie Munteanu ?i Tamara Pl?m?deal?
Avocatului Parlamentar Anatolie Munteanu,
Avocatului Parlamentar Tamara Pl?m?deal?,
Copie:
Parlamentului Republicii Moldova,
Centrului Na?ional pentru Protec?ia Datelor cu Caracter Personal

Chi?in?u, 30 iulie 2013
Prin prezentul apel, semnatarii î?i exprim? indignarea cu privire la scrisoarea expediat? de
c?tre Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM) autorit??ilor publice locale, prin
care li s-a solicitat prezentarea de date cu privire la „comportamentul deviant” al copiilor ?i
tinerilor.
Solicit?m, de urgen??, avoca?ilor parlamentari Anatolie Munteanu ?i Tamara Pl?m?deal? s?
prezinte explica?ii publice cu privire la scrisoarea expediat? ?i m?surile întreprinse pentru a
contracara impactul negativ produs de documentul vizat, dac? nu ?i demisia acestora.
Preciz?m c? în luna iunie 2013, CpDOM a expediat o scrisoare semnat? de c?tre directorul
CpDOM, avocatul parlamentar dl Anatolie Munteanu, tuturor autorit??ilor publice locale din ?ar?
prin care se comunica inten?ia de a efectua o analiz? pe ?ar? la subiectul „analiza
comportamentului deviant în rândul copiilor ?i a tinerilor”. Prin aceast? scrisoare, CpDOM a
solicitat autorit??ilor publice locale s? prezinte informa?ii pentru anii 2011- 2013 (ultimul an
informa?ie ce ?ine de primul trimestru) cu privire la „comportamentul deviant” al copiilor ?i
tinerilor. În aceea?i scrisoare CpDOM define?te termenul de „comportament deviant” ca „un caz
particular al comportamentului care const? în punerea în pericol a valorilor fundamentale ale
societ??ii prin îndep?rtarea semnificativ? a f?ptuitorului de la normele sociale, morale ?i legale ale
societ??ii, reflectând o stare conflictual? a individului cu mediul social, prin s?vâr?irea unor
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ac?iuni antisociale cu caracter nociv pentru societate”. În calitate de comportament deviant
CpDOM a inclus urm?toarele: violen?a în familie, violen?a în ?coal?, homosexualitatea, consumul
de droguri, alcoolismul, vagabondaj, violul, furtul, omorul, prostitu?ia ?.a.Textul integral al
scrisorii poate fi accesat aici.
Consider?m c? prin scrisoarea expediat?, CpDOM a înc?lcat grav principiul egalit??ii ?i interesul
suprem al copilului, în special prin:
– utilizarea termenului de „comportament deviant” într-o formul? vag?, în special calificarea
violen?ei în familie, viol ca fiind „comportament deviant”, f?r? a face diferen?? între victim? ?i
f?ptuitor;
–
calificarea homosexualit??ii ca fiind „comportament deviant” contrar tuturor normelor
interna?ionale cu privire la protec?ia drepturilor omului!
–

colectarea unui ?ir de date cu caracter personal f?r? un scop clar definit.

Conform art. 7 a legii cu privire la protec?ia datelor cu caracter personal, datele referitoare la
originea rasial? sau etnic?, la convingerile politice, religioase, datele cu caracter personal privind
starea de s?n?tate sau via?a intim?, precum ?i cele privind condamn?rile penale constituie categorii
speciale de date cu caracter personal. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal
poate fi efectuat? numai dac? subiectul datelor cu caracter personal ?i-a dat consim??mântul în
form? scris?.
Semnatarii î?i exprim? indignarea fa?? de terminologia utilizat? de CpDOM.
Ne exprim?m îngrijorarea fa?? de consecin?ele periculoase care ar putea fi provocate de utilizarea
inadecvat? a termenului de „comportament deviant” de c?tre CpDOM. Acest fapt nu doar
influen?eaz? negativ opinia public? vizavi de calificarea ac?iunilor incluse în scrisoare, dar
submineaz?, totodat?, respectarea ?i protec?ia drepturilor copiilor ?i tinerilor în Republica
Moldova.
În acest context, semnatarii acestui apel solicit?:
Centrului pentru Drepturile Omului:
1. Încetarea imediat? a procesului de colectare de date în baza scrisorii expediate, cu
informarea autorit??ilor publice locale referitor la folosirea inadecvat?, în context, a
termenului de comportament deviant, în special includerea inoportun? a homosexualit??ii
în categoria de comportament deviant;
2. Oferirea explica?iilor publice vis-a-vis de scopul propus de studiu (inclusiv necesitatea ?i
utilitatea acestuia) ?i neinterven?ia avocatului parlamentar pentru drepturile copilului pe
marginea omisiunilor comise de CpDOM în baza scrisorii respective;

Parlamentului Republicii Moldova:
1. Contabilizarea ?i luarea de atitudine vis-a-vis de ac?iunile ?i expunerile publice ale
avoca?ilor parlamentari care sunt contrare cu mandatul ?i statutul acestora;

Centrului Na?ional pentru Protec?ia Datelor cu Caracter Personal:
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1. Verificarea respect?rii legisla?iei cu privire la datele cu caracter personal referitor la
scrisoarea CpDOM adresat? autorit??ilor locale ?i utilizarea ulterioar? a datelor deja
colectate în baza scrisorii.

Organiza?iile semnatare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),
Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului (CIDO),
Institutul de Politici Publice (IPP),
Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC),
Asocia?ia „MOTIVA?IE”,
Centrul pentru Politici ?i Analize în S?n?tate (Centrul PAS),
Coali?ia Nediscriminare,
Centrul de Promovare a Libert??ii de Exprimare ?i a Accesului la Informa?ie „Acces-info”,
Grupul de lucru „Justi?ie ?i Drepturile Omului” al Consiliului Na?ional pentru Participare,
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO),
Consiliul Na?ional al Tineretului din Moldova (CNTM),
Asocia?ia Keystone Moldova,
Centrul de Investiga?ii Jurnalistice,
Parteneriate pentru fiecare copil,
Alian?a ONG-urilor active în Domeniul Protec?iei Sociale a Copilului ?i Familiei,
Grupul de lucru „Politici sociale, educa?ie ?i s?n?tate” al Consiliului Na?ional pentru Participare.

Persoan? de contact:
Ion GUZUN, Consilier juridic, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, tel: (+373) 22 843 601,
email: ion.guzun@old2.old.crjm.org
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