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Juridice din Moldova
7 aprilie – ”justi?ia” care “re-na?te”…. mon?tri???
paik · Thursday, April 7th, 2016

La 7 ani de la cele mai ample ac?iuni de tortur? în mas? în Republica Moldova, Amnesty
International Moldova, împreun? cu alte ONG-uri, Promo-LEX, CRJM, RCTV ”Memoria”, CIDO,
Centrul Na?ional al Romilor, Hyde Park au organizat o ac?iune public? prin care au condamnat
impoten?a deliberat? a tuturor guvernelor, începând cu 2009, de a gestiona juridic corect un dosar
de tortur?.
Membri ai mai multor organiza?ii neguvernamentale au participat la un maraton, purtând o Tor??
Antitortur?, la institu?iile responsabile de condamnarea tor?ionarilor, care au torturat sute de
participan?i la protestele antiguvernamentale din 7 aprilie 2009.
Maratonul a început la Consiliul Superior al Magistraturii, institu?ia care monitorizeaz?
activitatea judec?torilor ?i aplic? sanc?iuni ?i nu a fost suficient de perseverent? în aplicarea
pedepselor pentru judec?torii, care, în aprilie 2009, au judecat dosarele protestatarilor în
comisariate, ceea ce este o înc?lcare flagrant? a art.6 CEDO, principiul unui proces echitabil ?i
impar?ialitatea magistra?ilor.
Tor?a Antitortur? a fost purtat? la Sec?ia de Combatere a Torturii a Procuraturii Generale, care a
tergiversat examinarea dosarelor de maltratare, în cadrul evenimentelor din aprilie 2009.
Maratonul a continuat la Ministerul Afacerilor Interne, IGP, care urma s? efectueze investiga?ii
interne privind abuzurile din 2009 ?i care, în loc s? respecte buchea legii, a preferat s?-?i ”ierte” ?i
s?-?i ”accepte” colaboratorii implica?i în acte de tortur?, tratamente inumane ?i degradante.
Urm?toarea institu?ie vizat? de participan?ii la maraton a fost Guvernul RM, condus în 2009 de
Zinaida Greceanâi care a fost acuzat în 2010 de Parlamentul RM, condus de Mihai Ghimpu, c? nu
a gestionat eficient situa?ia din aprilie 2009, iar Vladimir Voronin, pre?edintele de atunci, ?i-a
dep??it atribu?iile constitu?ionale /atr.2, f,g,i. Hot?rârea de parlament nr. 159, din 08.07.2010/.
De asemenea, prin hot?rârea nominalizat?, Parlamentul a cerut Procuraturii s? verifice ac?iunile
persoanelor implicate DIRECT ?i INDIRECT în evenimentele din aprilie 2009.
Punctul Final al Tor?ei Antitortur? a fost Parlamentul RM. Acesta, de?i a semnat o hot?râre prin
care a condamnat actele de tortur? ?i persoanele care le-au comis ?i a cerut pedepsirea
tor?ionarilor, a fost, timp de 7 ani, o dovad? clar? a unei institu?ii de stat hot?rârile c?reia nu
valoreaz? nimic.
Participan?ii au criticat guvernele din 2009 ?i pân? în prezent pentru incapacitatea ?i nedorin?a de
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a gestiona cel mai grav dosar de tortur? din istoria statului independent Republica Moldova, în
pofida tuturor promisiunilor.
Faptul c? exist? persoane implicate direct sau indirect în ac?iunile de tortur? din 2009, care au
sc?pat f?r? nici o acuza?ie, c? exist? persoane care au fost acuzate, investigate ?i probate de
procurori în dosarul 7 aprilie ?i sunt la libertate, în func?iile anterior de?inute, ba chiar mai mult,
unele au fost avansate în cele mai înalte func?ii de stat sau au sc?pat cu amenzi nesemnificative sau
condamn?ri cu suspendare — pune mari semne de întrebare atât fa?? de calitatea anchetei penale ?i
probatoriului pus pe masa judec?torilor, cât ?i fa?? de calitatea lucrului judec?toresc.
Cristina Pereteatcu, director executiv Amnesty International Moldova: ”Demonstra?iile din
aprilie 2009 au fost ultimul respiro al activismului civic în care oamenii au sperat c? schimbarea
depinde de ei ?i de noi to?i iar revendicarea drepturilor este protejat? ?i asigurat? de stat. 5 ani,
cei responsabili de investigarea cazurilor de tortur? au mimat ac?iunile de investigare ?i au
a?teptat umil expirarea termenului de prescrip?ie. Reac?ia organelor de drept la cazurile de
tortur? a generat fric? ?i dezam?gire în existen?a unui stat de drept ?i a dat motiv de men?inere în
func?ii a celor care au dat ordine pentru actele de tortur? în mas?. Ignoran?a ?i amnezia
promovat? cu atâta interes în justi?ie au generat un fenomen tare periculos – IMPUNITATEA!
Cine ne poate spune cu adev?rat câ?i din cei care au fost implica?i în evenimentele din aprilie
2009 stau azi în Parlament sau la cârma unor Ministere? Statul ne datoreaz? reabilitarea
dosarului 7 aprilie 2009, cu nume ?i cu pedepse cu executare!”
Vadim Vieru, Promo-LEX. „Chiar dac? guvernul a achitat sume importante în baza deciziilor
CtEDO victimelor torturii din aprilie, acesta nu a depus eforturi substan?iale pentru a identifica
problemele care au dus la condamnare ?i a propune solu?ii. Unor persoane care au fost
condamnate în leg?tur? cu evenimentele din aprilie 2009, li s-a permis s? plece, iar altele au fost
achitate.”
Ludmila Popovici, Director Executiv al RCTV Memoria: ”Dup? 7 ani de la 7 aprilie 2009,
constat?m cu regret c? odat? cu recunoa?terea larg? a fenomenului torturii, ne confrunt?m cu
impunitatea ?i cu discriminarea victimelor. Autorit??ile nu au întreprins pa?i concre?i în
respectarea dreptului la reabilitare, a?a cum prevede art.14 al Conven?iei ONU împotriva
torturii, precum ?i Comentariile Generale Nr 3, ale Comitetului ONU împotriva torturii
(13/12/2012). Dintre persoanele civile maltratate în aprilie 2009, doar 114 au fost identificate de
c?tre Comisia Guvernamental? ?i au primit o compensa?ie minim?, care nu le acoper? nici pe
departe daunele aduse. Toat? speran?a victimelor este la CEDO”.
Nicolae R?di??, director, Centrul na?ional al Romilor: ” Dup? evenimentele din 7 Aprilie
Moldova si-a pierdut din imaginea si credibilitatea sa pe plan interna?ional ce tine de
respectarea Drepturilor Omului. Moldova trebuie sa se conformeze standardelor interna?ionale
de prevenire a torturii, tratamentul inuman ?i respect?rii Drepturilor Omului, s? sus?in?
activitatea institu?iilor in domeniu in special a Mecanismului National de Prevenire a Torturii,
s? asigure transparenta la investigarea acelor cazuri si atragerea la r?spundere persoanele
vinovate!”
Ion Guzun, jurist, Centrul de Resurse Juridice: ”7 ani de impunitate înseamn? c? institu?iile de
drept ?i justi?ia au falimentat. Eu mi-am pierdut încrederea c? judec?torii, procurorii, sau
persoane din poli?ie, SIS ?i alte institu?ii responsabile vor r?spunde pentru ilegalit??ile comise.
Adev?rul îl vom afla prea târziu. Exact ca în ??rile totalitariste unde adev?rul este ascuns iar
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persoanele nu sunt deferite justi?iei. De aceea, cred c? Republica Moldova nu poate pretinde c? ar
împ?rt??i valorile ??rilor europene.
Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului: ”Atrocit??ile din 7 aprilie 2009, actele
de tortur? ?i tratamente inumane?i degradante care au avut loc în aprilie 2009 sînt în continuare
vii în memoria noastr?. Modul în care au fost investigate actele de tortur? ?i faptul ca majoriatea
tor?ionarilor nu au fost pedepsi?i, ba din contra unii fiind promova?i în func?ii înalte în sistemul
de drept face ca 7 aprilie 2009 s? ramîn? o pat? ru?inoas? în istoria Republicii Moldova. Cerem
ca persoanele implicate în actele de tortur? sau care au admis torturarea manifestan?ilor pa?nici
?i care nu au investigat/ judecat efectiv cazurile de tortura si tratamente inumane sa fie tra?i la
r?spundere în conformitate cu legisla?ia în vigoare iar cei care au avut de suferit de pe urma
ac?iunilor ilegale sa beneficieze de remedii efective.”
Asocia?ia Hyde Park:”În aprilie 2009 a fost ?ansa noastr? de a schimba ceva în Republica
Moldova. Dac? dosarul violen?elor din acele zile a fost gestionat atât de ineficient, putem crede c?
drama se poate repeta oricând”.
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