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Domnului Cotorobai Mihail, 

Oficiul Avocatului Poporului 

 

Copie:   Domnului Ion Caracuian, Șef al  

Secţiei combaterea torturii, 

Procuratura Generală 

 

Domnului Boris Gâlcă  

Viceministru al Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei 

 

PETIȚIE 

 

Stimate dle Cotorobai Mihail, 

Avocat al Poporului,  

 

Membrii organizației neguvernamentale ,,Human Rights Embassy/Ambasada Drepturilor Omului’’, în 

calitatea lor activiști pentru drepturile omului, au fost sesizați în urma difuzării în presă a unui material 

video privind situația copiilor din Casa-Internat pentru copii cu deficiențe mintale din Orhei.1 

Acest reportaj ne-a făcut să constatăm cu regret că dincolo de intervențiile mai multor instituții de stat 

precum și a denunțării de nenumeroase ori a condițiilor inumane din această casă internat de către 

rapoartele, inclusiv ale Ombudsmanului, Republica Moldova nu este capabilă să asigure stoparea 

abuzurilor în această instituție.  

Vă reamintim că statul nostru s-a angajat să respecte drepturile persoanelor cu dizabilități, fără 

discriminare, iar interdicția torturii rămîne una valabilă pentru toate persoanele care se află într-o formă 

sau alta sub tutela agenților statului. În același timp, o obligație similară derivă din Convenția privind 

Drepturile Copilului la care Republica Moldova este parte și care instituie pentru state obligația de a 

proteja și promova drepturile copiilor pe întreg teritoriul, fără nici un fel de discriminare.  

Considerăm că situația în care se află copii din Casa-internat în cauză nu putea să ajungă atît de gravă 

decît prin concursul altor autorități ale statului care nu exercită decît o supravegherea superficială a 

condițiilor de existență a copiilor în cadrul acestei instituții (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, organele de drept, autoritățile publice locale). Lipsa unor investigații obiective și indiferența pe 

care o manifestă organele statului față de această instituție reflectă o problemă gravă la nivel de sistem 

în Republica Moldova și care ține de discriminarea acestor copii pe criteriul de dizabilite.  

                                                           
1
 http://today.md/ro/news/social/36/VIDEO-EXCLUSIV---Atrocitățile-din-orfelinatul-groazei.htm.  
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Considerăm reacția dlui Boris Gîlcă, viceministrul MMPSF cu privire la inițierea unei ,,anchete’’ ca fiind 

insuficientă și fără un impact real asupra maltratării pe care o suportă copii din internat.2 Or,  astfel de 

anchete au fost desfășurate și anterior, în anul 2012, fără ca să fie depistate careva nereguli.3  

Un astfel de caz de neglijență în serviciu ar trebui sancționat cel puțin cu concedierea imediată a 

directorului instituției. Ulterior, investigația penală va permite constatarea faptului dacă aceast gen de 

neglijență este criminală sau nu, însă nu se poate admite că aceeași persoană să păstreze funcția de 

director în condițiile în care există suspiciuni întemeiate privind maltratarea beneficiarilor Casei-internat. 

Nu putem considera că drepturile omului și, în special interdicția torturii, sunt garantate efectiv în statul 

nostru atît timp cît nu este combătută prin toate mijloacele impunitatea actelor de tortură. Totodată, 

considerăm că sunteți conștienți de dificultățile specifice pe care le poate întîmpina o investigație în 

cazul în care victimele sunt minore, cu probleme de sănătate mintală și se află sub tutela 

reprezentanților instituției în cauză. Astfel, acest gen de investigații au tendința să fie extrem de 

îndelungate, iar șansele ca să fie atrase la răspundere persoanele responsabile sunt minime, după cum o 

demonstrează rezultatele investigării alegațiilor de viol de la Internatul Psihoneurologic din Bălţi. 

Vă solicităm în lumina celor expuse, să Vă prezentați public concluziile în cadrul investigației proprii pe 

care o desfășurați pe marginea acestui caz, cu remiterea lor Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familie, organelor procuraturii, Președenției Republicii Moldova (sub patronajul căreia se află instituția) 

pentru a stimula luarea unor măsuri concrete care să permită stoparea imediată a abuzurilor în cadrul 

Casei-internat pentru copii cu deficiențe mintale din Orhei.  

Considerăm că în astfel de situații, societatea civilă trebuie să manifeste o reacție promptă, să fie 

informată corect și să asigure promovarea aplicării celor mai înalte standardelor de protecție a 

drepturilor omului. În acest context, instituția Avocatului parlamentar pe care o reprezentanți, dispune 

de mecanismele legale necesare pentru implicarea societății civile. Astfel, articolul 24 din Legea cu 

privire la avocații parlamentari permite atragerea ,,la efectuarea vizitelor preventive în locurile unde se 

află sau se pot afla persoane private de libertate, specialişti şi experţi independenţi din diferite domenii, 

inclusiv jurişti, medici, psihologi, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti’’. Prin urmare, în calitate de 

organizație neguvernamentală, ne arătăm disponibilitatea pentru a lua parte la investigațiile pe care le 

întreprindeți, evaluarea situației și formularea concluziilor pe marginea acestui caz. 

Vă mulțumim anticipat pentru atenția acordată prezentei petiții și Vă rămînem la dispoziție pentru 

eventuala colaborare. 

Cu deosebit respect și considerațiune,  

Lela Metreveli, Director Executiv, Human Rights Embassy 

Echipa Human Rights Embassy 

                                                           
2
 http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/cu-privire-la-controlul-inopinat-la-casa-internat-pentru-copii-cu-

deficiente-mintale-baieti.  
3
 https://www.privesc.eu/transcrieri/91/Sedinta-Parlamentului-Republicii-Moldova-din-20-decembrie-

2012/100.  


