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Camere video antitortură în
сomisariatul de poliţie Ungheni

Camerele, cinci la număr, supraveghează intrarea în comisariat,
holul comisariatului și holul izolatorului de detenție preventivă. Echipamentul a costat circa 47000 de lei,
cheltuielile fiind acoperite de Consiliul raional Ungheni. Potrivit comisarului adjunct, locotenent-colonel
de poliție Oleg Blișceac, camerele
au fost instalate acum o lună ca urmare a numărului mare de plângeri
parvenite din partea cetățenilor, care
reclamau cazuri de aplicare a relelor
tratamente în incinta comisariatului
și a izolatorului.
„Recent, un cetăţean ni s-a plâns
că a fost maltratat în comisariat.
Imaginile de pe camerele video au
demonstrat contrariul. Consider că
proiectul, deși este unul pilot, are deja
succes. Pe viitor nu se vor mai admite
cazuri de tortură sau rele tratamen-

te în incinta izolatorului de detenţie
preventivă, pentru că poliţiştii ştiu
că sunt filmaţi. În plus, supravegherea video ne ajută să preîntâmpinăm
cazurile de evadare a persoanelor reţinute sau de dare/luare de mită. Prin
urmare, vor fi respectate pe deplin
drepturile cetățeanului”, precizează
locotenent-colonelul Oleg Blișceac.
Primăria
orașului
Ungheni
intenționează să instaleze camere de
supraveghere video și în oraș, la cele
mai aglomerate intersecțiile, dar şi-n
incinta băncilor, ca urmare a numeroaselor atacuri tâlhărești înregistrate în țară. Astfel, Ungheniul ar putea
deveni primul oraș din țară supravegheat video.
Sergiu Ostaf, directorul Centrului
Resurse pentru Drepturile Omului
(CReDO), ne-a declarat că amplasarea camerilor de supraveghere va
contribui la prevenirea torturii doar
dacă vor fi respectate și alte recomandări ale organismelor internaţionale în domeniu. „În opinia mea,
instalarea camerelor de supraveghere în incinta comisariatului este unul
din instrumentele care ar putea avea
un efect pozitiv în combaterea tratamentului inuman, numai dacă este
complementat cu alte instrumente
recomandate de experţii în domeniu,
cum ar fi oferirea serviciilor medicale, accesul la avocat, evidența strictă a
persoanelor care au intrat/ieșit în comisariat. Numai în tandem cu aceste
instrumente, camerele de supraveghere pot contribui la eradicarea fenomenului torturii în comisariatele
de poliţie”, consideră expertul.
Diana Lungu

Preşedintele Mecanismului Naţional
de Prevenire a Torturii este ombudsmanul Anatolie Munteanu, directorul Centrului pentru Drepturile
Omului.
Membrii Consiliului consultativ care
activează în prezent:
1. Gheorghe Cuţitaru – medic, pensionar al sistemului penitenciar,
ex-şef al Spitalului republican de

Întrebare: Sunt invalidă de gradul I din copilărie. Este posibil ca
fiul meu să ai aibă grijă de mine, iar
această activitate să-i fie calculată
ca vechime în muncă?
Eugenia Munteanu, Ungheni

Întrebare: Feciorul meu este invalid de gradul II cu o pensie de 400
de lei şi nu este angajat în câmpul
muncii. Îl poate obliga fosta soţie să
plătească pensia alimentara pentru
cei trei copii ai săi – de 22, 21 şi, respectiv, 11 ani?
Alexandra Zubco, Pepeni, Rezina
Răspuns: Codul Familiei prevede
că părinţii au obligaţia de a întreţine
copii săi minori până la vârsta de 18
ani sau şi după această vârstă dacă
copiii sunt inapţi de muncă şi necesită sprijin material. Totodată, şi copii
majori, apţi de muncă, au obligaţia de
a întreţine părinţii inapţi de muncă.
Ţinând cont că fiul dvs are trei copii,
dintre care doar unul este minor, teoretic, el ar putea fi obligat să plătească
pensia alimentară doar pentru copilul
de 11 ani. Dar acest drept al copilului
poate fi contrapus dreptului părintelui
inapt de muncă.
Trebuie să ştiţi că doar instanţa
de judecată poate obliga părintele să
plătească pensia alimentară, luând în
calcul situaţia materială a părintelui.
În cazul în care feciorul dvs va ajunge
în faţa judecătorului, sfatul meu e ca şi
el să înainteze pretenţii faţă de ceilalţi
doi copii - de 22 şi, respectiv, 21 ani -,
precum şi faţă de fosta sa soţie, cerând
ca ei să-i achite pensia alimentară.
Întrebare: Este în drept furnizorul de energie electrica RED Nord să
ceară întreprinderilor să achite atât
plata curentă, cât şi un avans de cel
puţin 200 de lei?
O antreprenoare din Glodeni
Răspuns: RED Nord prestează servicii doar în baza de contract. Dacă în
contract este stipulat că întreprinderea
dvs trebuie să achite lunar şi un avans,
atunci trebuie să respectaţi condiţiile
contractului. Dacă însă prestatorul de
servicii a introdus această modalitate
de achitare după semnarea contractului, iar el nu are nicio acoperire legală
(contractul de prestări servicii sau vre-

torturii. Mecanismul are un şir de atribuţii, principala fiind
inspectarea instituţiilor penitenciare, comisariatelor de poliţie şi locurilor de detenţie din cadrul acestora, izolatoarelor
de detenţie provizorie, unităţilor militare, centrelor de plasament al imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, instituţiilor
care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, şcoli
speciale pentru minori cu devieri de comportament.

profil larg;
2. Veaceslav Ursu – pensionar MAI,
vicepreşedinte al Organizaţiei Sindicale primare Bender a colaboratorilor organelor de forţă;
3. Serghei Ostaf – director al Centrului de Resurse al Organizaţiilor

Articolul 3091 (2) din Codul Penal al R. Moldova

Ai o întrebare de ordin juridic? Nu ştii unde să afli răspunsul? Sună la 22-09-96!
Juristul Victor Panţîru îţi va răspunde la orice întrebare în pagina ACTIV.

Ce este Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii?

În iulie 2007, Parlamentul a modificat Legea cu privire la
avocaţii parlamentari, instituind Mecanismul Naţional de
Prevenire a Torturii în conformitate cu prevederile Protocolului Opţional al Convenţiei ONU împotriva torturii. Ulterior, Centrul pentru Drepturile Omului a creat un Consiliu
consultativ pentru a acorda consultanţă şi asistenţă avocaţilor parlamentari în exercitarea atribuţiilor lor în prevenirea

”

ACTIV răspunde la întrebările cititorilor

Răspuns: Există o posibilitate.
Pentru aceasta fiul dvs urmează sa
semneze un contract cu Casa teritoriala de Asistenţă Socială. Cu părere de
rău, el urmează să aibă grija nu doar
de dvs, dar şi de alte persoane în dificultate. Prin urmare, el va avea mai
puţin timp pentru dvs şi, în plus, nu
va fi remunerat pentru că ajută şi alţi
cetăţeni.

Potrivit rapoartelor naționale,
dar și observațiilor experților
internaționali, cele mai multe cazuri de tortură și rele tratamente
sunt înregistrate în izolatoarele
de detenție preventivă ale comisariatelor de poliţie. Pentru a
preveni şi combate fenomenul,
conducerea raionului Ungheni a
instalat camere de supraveghere
video atât pe holurile comisariatului de poliție, cât și în izolatorul
de detenție preventivă. Mai mult,
autorităţile locale din Ungheni
intenționează să instaleze camere
video și în oraș, la cele mai aglomerate intersecții, contribuind
astfel la asigurarea ordinii publice.

Organizarea sau instigarea acţiunilor de tortură se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5
ani.

Neguvernamentale pentru Drepturile Omului;
4. Vanu Jereghi – director executiv
al Institutului pentru Drepturile
Omului din Moldova;
5. Nicolae Rădiţă – preşedinte al
Centrului Naţional al Romilor.

Membrii Consiliului consultativ pot fi contactaţi la numerele de telefon:

068056294, 068060241, 068055932, 068060366

un act normativ) şi o face din propria
iniţiativă, atunci clientul are tot dreptul
să nu achite avansul. Totodată, în cazul
în care aveţi probleme cu furnizorul de
servicii, aveţi dreptul să-l acţioneze în
judecată şi să-i cereţi despăgubiri pentru încălcarea prevederilor contractului şi incomodităţile create.
Întrebare: După cât timp după
divorţ poate fi cerută partajarea
averii? Dacă una din părţi îngrijeşte
de o persoana cu disabilităţi, are ea
privilegii la partajare?
Iurie, Străşeni
Răspuns: După divorţ, foştii soţi
pot solicita partajarea averii comune în devălmăşie, într-un termen de
trei ani calculaţi din momentul când
hotărârea de judecată referitoare la
divorţ a rămas definitivă. Dacă nu au
cerut partajarea în termen de trei ani,
atunci bunurile pe care le posedă rămân a fi proprietate exclusivă a celui
care le foloseşte. Pe de altă parte, nimeni nu-l poate opri pe unul din soţi
să ceară partajarea averii şi după curgerea termenului de trei ani. Dacă însă
partea adversă invocă termenul de
prescripţie, atunci instanţa urmează să
respingă cererea ca fiind tardiva. Sunt
şi cazuri când, în pofida termenului de
prescripţie, instanţa repune în termen
persoana doar dacă ea argumentează
omiterea termenului prin anumite circumstanţe. Faptul că unul dintre soţi
îngrijeşte de o persoană cu disabilităţi
nu este motiv de a partaja averea în
altă proporţie decât ½ la ½.
Întrebare: Am fost concediată şi
ulterior, prin decizia instanţei de
judecată am fost restabilită în funcţia de inspector serviciu personal la
ÎM “Apă-Canal” Edineţ, fondatorul
căreia este primăria. Directorul a
emis ordinul de restabilire, primesc
salariu, însă nu mi se transmite documentaţia de cadre cu care trebuie să lucrez. În ce termen directorul
este obligat să-mi dea documentaţia
fără de care nu pot lucra?
Elena Nojac, Edineţ
Răspuns: Documentaţia cu care
urmează să lucraţi trebuie să vă fie
transmisă imediat ce aţi fost repusă
în funcţie. În prezent dvs sunteţi pusă
în situaţia în care nu puteţi să vă exercitaţi atribuţiile de serviciu. Vă recomand să faceţi o cerere în scris prin
care să cereţi să vi se elibereze actele
cu care urmează să lucraţi. Nu este exclus ca angajatorul dvs să vă concedieze pentru că nu aţi lucrat. Paradoxul
e că dvs nu veţi avea cu ce proba că
angajatorul vă pune piedici în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Anume
din aceste considerente urmează să vă

adresaţi în formă scrisă, iar solicitarea
dvs să o înregistraţi în cancelarie. Refuzul de a vă transmite documentaţia
cu care urmează să lucraţi sub pretext
de eventuale reforme nu este întemeiată, ba chiar ilegală.
Întrebare: Sunt invalidă de gradul I, am doi copii minori, iar soţul
nu este angajat în câmpul muncii.
Venitul familiei noastre este de 585
de lei (pensia mea), plus 50 lei compensaţie pentru lumina şi căldură.
Ne-am adresat după ajutorul material de 1000 de lei pentru familiile
socialmente vulnerabile, dar ni s-a
refuzat pe motiv ca trăim împreună
cu părinţii care primesc pensie. Cât
de legal este refuzul autorităţilor?
Elena Matei, Sadac, Cantemir
Răspuns: Familia dvs are dreptul
la ajutor social pentru creşterea şi întreţinerea copiilor în sumă de 50 de lei
pentru fiecare copil. Ajutorul în sumă
de 1000 de lei se acordă la o anumită
categorie de persoane, care au un anumit venit lunar pe gospodărie. Dacă
dvs duceţi gospodărie comună cu părinţii, nu este exclus că dvs nu întruniţi
toate condiţiile pentru a primi acest
ajutor. Cu toate acestea dvs puteţi şi
trebuie să solicitaţi ajutor pentru creşterea şi întreţinerea copiilor minori.
Întrebare: Am lucrat la construcţii in Rusia şi mi-am frânt piciorul,
sunt invalid de gradul II. Până nu
demult am primit despăgubiri materiale de la angajatorul din Rusia,
însă, recent, acesta şi-a sistat activitatea. Am auzit că aş putea primi
despăgubiri de la statul rus. Unde să
mă adresez?
Ion Pânzari, Buzdugeni, Edineţ
Răspuns: Banii achitaţi de fostul
angajator erau transferaţi pe contul
dvs în baza unui document, unei hotărâri, fie a administraţiei companiei,
fie a unei instanţe. În hotărâre trebuie
să fie stipulat motiv pentru care vi se
acordă compensaţiei şi durata. Dacă
compania plătea suma respectivă drept
despăgubire, atunci e vorba de o sumă
fixă care acoperă prejudiciul moral şi
material suferit de salariat. Dacă suma
acoperă pierderea capacităţii de muncă, atunci ea urmează să fie achitată de
companie până la pensionarea dvs. În
cazul în care compania şi-a sistat activitatea, la închidere urma să se ţină
cont de obligaţiile faţă de dvs. În acest
context, urmează să vă adresaţi autorităţilor din Federaţia Rusă, care are
aceleaşi funcţii şi atribuţii ca şi Casa
Naţională de Asigurări Sociale din R.
Moldova. Totodată, urmează să vă
adresaţi după o consultaţie unui jurist
sau avocat local.

Ţi s-au încălcat drepturile?

Ai fost supus torturii
sau unor tratamente sau pedepse inumane
în instituţiile de detenţie din R. Moldova?
Sună, între orele 8.00-20.00, la „linia verde”
a Centrului pentru Drepturile Omului

0-8001-2222!
„Linia verde” este susţinută de proiectul „Prevenirea torturii”, finanţat de
Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare.
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