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Întrebare: De câte ori pe an
trebuie să fie inspectat un cabinet
stomatologic de către angajaţii Centrului de medicină preventivă? Trebuie sau nu să fie anunţat patronul
stomatologiei despre control?

„Coridorul morţii”
i-a lăsat sechele pe viaţă

Nicolae Pânzari, or. Ungheni
Răspuns: Centrul de medicină preventivă poate
să verifice un
Dacă aveţi
cabinet stomaşi alte întrebări
tologic sau oride ordin juridic
ce altă instituţie
sunaţi la
ori de câte ori
primeşte o se22 09 96
sizare, chiar şi
una anonimă.
În lipsa sesizărilor, Centrul de medicină preventivă trebuie să verifice anual
instituţiile care au primit autorizaţii
sanitare.
În mod normal Centrul urmează să
anunţe vizita sau cel puţin perioada în
care urmează să verifice îndeplinirea
condiţiilor sanitare.

În seara de 7 aprilie 2009,
tânărul Sergiu Buhaniuc
se afla în centrul capitalei
şi urmărea desfăşurarea
protestelor violente din faţa
clădirilor Preşedinţiei şi
Parlamentului. Pe neaşteptate
a fost urcat cu forţa într-o
maşină de trei persoane în
civil, fiind transportat la
sediul Direcţiei de combatere
a crimei organizate a MAI, iar
apoi la Comisariatul de poliţie
al sectorului Buiucani.
Sergiu nu are cuvinte să descrie ce
i s-a întâmplat la poliţie. Îşi aminteşte că era bătut simultan de cel puţin
cinci persoane. Unele purtau uniformă de poliţist, pe când altele erau în
civil. „Eram lovit cu pumnii, cu picioarele, cu bastonul peste cap, spate,
picioare. Nu puteam evita loviturile.
Mâinile îmi erau prinse în cătuşe…
Îmi răsuceau mâinile şi mă băteau cu
bastonul peste tălpi, cerându-mi să
recunosc ceea ce nu am comis. Peste
un timp mi-am pierdut cunoştinţa”,
îşi aminteşte băiatul.
A doua zi a fost transferat la Comisariatul General de Poliţie, unde,
susţine el, a fost maltratat. A fost
condamnat la 10 zile de arest preventiv, pe care urma să le ispăşească în
Penitenciarul nr.3. De la ieşirea din
comisariat până la maşina de poliţie,
Sergiu a trecut prin aşa-zisul „coridor al morţii”, primind mai multe
lovituri puternice. „Fiind în arest, nu
m-a văzut nici un medic, cu toate că
aveam dureri de cap de la bătaie, iar
ochii, spatele şi picioarele erau pline
de vânătăi”, spune Sergiu.
Timp de două zile nu i s-a dat apă
şi mâncare. Când ruga să fie dus la
veceu, era refuzat şi umilit. Coşmarul a durat până la 17 aprilie, când a
fost eliberat. În tot acest timp familia
nu ştia nimic despre soarta lui.
Ajuns în libertate, timp de zece
zile Sergiu a stat închis în casă. Se
ascundea de poliţie. A auzit de la
foştii colegi de celulă că dacă va ieşi
în stradă, atunci va fi arestat. După
12 zile, Sergiu s-a adresat după ajutor medical, fiindcă se simţea rău. A
fost examinat atât de medici, cât şi
de un psiholog la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”. Expertiza a confirmat că tânărul
a fost maltratat.

Sechele fizice şi psihice
în urma bătăilor

Sergiu spune că din aprilie 2009
are grave probleme de sănătate. „Nu

Întrebare: Care este termenul
de primire a moştenirii după decesul
unei persoane?

Chiar dacă au trecut 2 ani şi jumătate, Segiu Bujaniuc refuză din teamă să-şi arate faţa.

aud bine. Mi s-a înrăutăţit vederea şi
port ochelari”, spune tânărul.
Svetlana Vişanu, medic psiho-terapeut la Centrul „Memoria”, susţine
că Sergiu Buhaniuc atunci când s-a
adresat la Centru pentru ajutor avea
o traumă cranio-cerebrală. „Trauma
a cauzat otită bilaterală, adică Sergiu nu aude bine cu ambele urechi.
În plus, el suferă de depresie şi este
periodic consultat de un psiholog”,
spune Svetlana Vişanu.
Sergiu a depus la Procuratura
militară din Chişinău o plângere pe
cazul maltratării de către colaboratori de poliţie. Însă, prin ordonanţa

Procuraturii militare Chişinău din 29
mai 2009, s-a refuzat începerea urmăririi penale.
Vitalie Zamă, avocatul lui Sergiu,
spune că instanţa de judecată a anulat ordonanţa de încetare a urmăririi
penale, obligându-l pe procuror să
efectueze un control suplimentar pe
acest caz. „Din păcate, ulterior nu s-a
efectuat nici o acţiune procesuală.
Ţinând cont de faptul că autorităţile naţionale nu au investigat eficient
plângerea de maltratare a lui Sergiu, în 2010 dosarul a fost transmis
la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO)”, specifică avocatul.

Violarea Articolului 3 al Convenţiei CEDO “Interzicerea torturii“
Numărul total de cazuri pierdute de
R. Moldova / suma achitată victimelor
torturii

36

812 803
euro

Cazuri de aplicare a torturii şi investigare
ineficientă a dosarelor / suma achitată
victimelor

8

170 200
euro

Cazuri de aplicare a relelor tratamente în
custodia poliţiei şi investigare ineficientă a
dosarelor / suma achitată victimelor

8

301 700
euro

Cazuri de folosire în exces a forţei la
reţinere şi investigare ineficientă a
dosarelor / suma achitată victimelor

3

151 623
euro

Cazuri de plasare a persoanelor în condiţii
inumane de detenţie şi neacordarea
asistenţei medicale adecvate / suma
achitată victimelor

17

189 280
euro

DICŢIONAR JURIDIC
Expertiza judiciară - Mijloc legal de probă, constând în efectuarea de investigaţii, lucrări, analize, calcule, aprecieri şi concluzii, de către un
specialist într-un anumit domeniu, la decizia
organului de urmărire penală sau instanţei de
judecată, în scopul elucidării unor fapte sau
împrejurări care formează ori ar urma să formeze obiectul unui proces. După domeniul în
care se execută, expertizele judiciare pot fi de
mai multe feluri: contabile, balistice, biologice,
genetice, medico-legale, grafologice, tehnice
etc.
Expertiza judiciară psihologică - Este expertiza
care contribuie la diminuarea riscului unei erori

judiciare în calificarea acţiunilor subiectului, a
comportamentului impus de o situaţie afectiv
tensionată, de neconştientizarea motivului şi
caracterului acţiunilor săvârşite. Scopul principal al expertizei psihologice judiciare este de a
ajuta organele de judecată şi de urmărire penală în cercetarea problemelor specifice cu conţinut psihologic importante pentru rezolvarea
cazurilor penale şi civile şi de a obţine informaţii obiective, aprecieri nepărtinitoare şi principiale, importante pentru analiza situaţiei.
Pretenţii pecuniare - Solicitarea reclamantului de
a compensa prejudiciul material cauzat în rezultatul acţiunilor ilegale.

CEDO urmează
să facă dreptatea

Vasile Tudor, or. Chişinău

Vitalie Zamă susţine că lui Sergiu
Buhaniuc i-au fost încălcate drepturile prevăzute de Articolul 3 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor
şi Libertăţilor Fundamentale, care
prevede că “nimeni nu poate fi supus
torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”.
„Aflându-se în custodia poliţiei,
la reţinere, transportare şi anchetare,
băiatul a fost supus relelor tratamente, a fost maltratat şi agresat fizic şi
psihologic. Condiţiile de detenţie au
fost inumane şi degradante şi nu i s-a
acordat asistenţa medicală cuvenită”,
spune Vitalie Zamă.

Răspuns: După decesul unei rude
apropiate (până la gradul 4 inclusiv),
succesorii sunt în drept, în termen de
şase luni de la deces, de a depune cerere
la domiciliul decedatului pentru deschiderea dosarului cadastral şi de acceptare a succesiunii. Termenul de acceptare
a succesiunii este de şase luni de la data
deschiderii ei. Patrimoniul defunctului
poate fi acceptat în mod expres, prin
depunerea unei cereri la notar, dar şi
tacit, prin intrarea în posesie.
În acest sens articolul 1516 al Codului Civil explică că succesiunea trece la
moştenitorul chemat la succesiune, sub
rezerva dreptului de a renunţa la ea.
Succesiunea este acceptată de succesor
indiferent de faptul dacă este testamentar sau succesor legal. Succesiunea se
consideră acceptată când moştenitorul
depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare
a succesiunii sau intră în posesiunea patrimoniului succesoral. Dacă succesorul a intrat în posesiunea unei părţi din
patrimoniu, se consideră că a acceptat
întregul patrimoniu, oriunde s-ar afla şi
din ce ar consta.
În cazul omiterii termenul de şase
luni de acceptare expresă a succesiunii,
oricum este necesar de a depune o cerere la notar. Dacă termenul omis este mai
mare de nouă luni, atunci repunerea în
termen urmează a fi efectuată prin intermediul instanţei de judecată.

Bani pierduţi la CEDO

Lilian Apostol, şef interimar al Direcţiei Agent Guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei, a declarat
că CEDO nu este o instanţă supremă
sau superioară unor instanţe naţionale, dar datorită locului şi rolului
său de supraveghetor al respectării
Convenţiei Europene a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale se
pronunţă în cazurile când instanţele
naţionale nu au oferit o remediere
potrivită pretinselor violări ale Convenţiei. Potrivit datelor Ministerului
Justiţiei, Curtea Europeană a emis 36
de hotărâri privind violarea Articolului 3 al Convenţiei. Drept urmare,
Guvernul a fost obligat să achite victimelor torturii drept prejudiciu moral şi material peste 800 mii euro.

Lilia ZAHARIA

„Telefonul de încredere”
al Procuraturii Generale
Pentru a semnala cazuri de tortură, tratamente sau pedepse inumane
ori degradante cetăţenii pot suna la telefoanele de încredere ale
Procuraturii Generale:
sau

.

Apelurile sunt primite între orele 08:00-17:00, de luni până vineri.
Cazurile sesizate de cetăţeni vor fi înregistrate într-un registru special,
mai apoi fiind prezentate spre examinare unui procuror superior.
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