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 „Dreptatea fără forţă este neputincioasă, forţa fără dreptate este tiranie” 

Blaise Pascal

Drepturile şi Libertăţile Fundamentale ale Omului, demnitatea umană, valori sau principii democratice sunt 
noţiuni  ce  nu  lipsesc  de  pe  buzele  politicienilor  sau  înalţilor  demnitari  ale  numeroaselor  structuri 
internaţionale. În realitate, în mare parte, atât majoritatea Guvernelor cât şi a instituţiilor internaţionale 
abilitate  se  limitează  la  procesul  de  monitorizare,  deseori  pasivă,  a  acestor  drepturi,  libertăţi,  valori  şi 
principii.

Cu o anumită doză de satisfacţie, trebuie să constatăm că totuşi comunitatea internaţională a reuşit,  în 
special după cel de-al doilea război mondial, crearea unor instrumente menite să garanteze un nivel minim 
de apărare a drepturilor omului în anumite spaţii. Deşi acesta nu a fost niciodată perfect, el a asigurat într-o 
oarecare măsură respectarea de către State a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, încurajând 
astfel fenomenul la nivel global.

Totuşi, deşi dreptul internaţional prevede egalitatea statelor, din start putem menţiona faptul că unele ţări 
au  fost  şi  rămân avantajate  (s.e.  dreptul  de  veto în  Consiliul  de  Securitate  ONU) în ceea  ce  priveşte 
posibilităţile lor de a respecta aceste valori pe teritoriul lor sau şi mai grav de a se amesteca sau influenţa 
situaţia în alte ţări. Mai mult ca atât, în astfel de situaţii, unele state au posibilitatea de a recurge pur şi 
simplu  la  şantaj  diplomatic.  In  context,  constatăm că  inclusiv  din  această  cauză,  în  ultimul  deceniu, 
autoritatea unor prestigioase instituţii şi organizaţii internaţionale se află în continuu declin. Astfel, mai 
avem state unde nu predomină legea, principiile sau valorile democratice, unde indivizii sau grupurile de 
persoane  care  deţin  puterea  violează  în  mod  brutal  drepturile  omului  şi  ignoră  sau  sfidează  opinia 
comunităţii internaţionale. Mai mult, dacă încălcările drepturilor omului sunt deseori tolerate sau nu pot fi 
oprite în interiorul unor state (subiecţi ai dreptului internaţional), atunci e de la sine înţeles faptul că situaţia 
este mult mai dificilă dar şi dramatică în unele teritorii, care în virtutea diverselor circumstanţe, se află în 
afara controlului unor autorităţi constituţionale.

Din categoria unor astfel de spaţii, face parte şi regiunea transnistreană a Republicii Moldova, aflată din 
1992  sub controlul  unui  regim străin,  ilegal  şi  dictatorial.  Circa  20  de  ani,  autorităţile  constituţionale, 
societatea civilă şi comunitatea internaţională asistă neputincios la toate fărădelegile comise în mod deschis 
şi obraznic de către regimul condus de cetateanul Federatiei Ruse Igor Smirnov. Nu ne vom opri din nou la 
faptul că acestea au loc din cauza a numeroase circumstanţe, în special din cauza „protecţiei” acordate şi 
suportului multilateral acordat de către Federaţia Rusă administraţiei ilegale din Tiraspol. Contrar normelor 
dreptului internaţional şi tuturor documentelor bilaterale semnate între Moldova şi Rusia, ultima continuă 
să  sprijine  pe  teritoriul  şi  fără  acordul  primei,  regimul  separatist  de  la  Tiraspol.  Totodată,  autorităţile 
constituţionale ale R.Moldova rămân în rol de observator pasiv sau formal al tuturor fărădelegilor care au 
loc  în  acest  spaţiu  al  său  şi  împotriva  cetăţenilor  săi,  iar  datorită  acestor  circumstanţe,  comunitatea 
internaţională se limitează la observarea fenomenelor de violare gravă a drepturilor omului în regiune.

În concluzie, putem menţiona faptul că dacă în Cecenia drepturile omului au fost violate în mod deschis 
prin răpirea, omorârea sau dispariţia fizică a mii de oameni, atunci în regiunea transnistreană are loc practic 
acelaşi fenomen însă prin metode şi mijloace subtile şi evident „paşnice”. Condiţiile mizerabile de detenţie, 



tratamentele inumane şi degradante, interogările în stil  „KGB-ist”, şantajul şi  ameninţările rudelor sunt 
metode „inofensive”,  la  prima vedere,  însă devenite o normă în regiune devin foarte eficiente pentru 
regimul ilegal. Drept rezultat este reducerea dramatică a populaţiei regiunii şi schimbarea substanţială a 
componenţei  etnice  a  populaţiei  în  acest  teritoriu,  educarea  unui  spirit  intolerant  si  impunerea  unei 
mentalitati bonave populatiei regiunii respective.

Deşi au fost elaborate numeroase publicaţii, investigaţii jurnalistice şi rapoarte de monitorizare a situaţiei 
din  regiunea  transnistreană,  situaţia  rămâne gravă  în  special  pentru  persoanele  incomode.  Cazurile  de 
intimidare, persecutare, deposedare a proprietăţii, înscenarea unor „dosare penale”, „condamnare” ilegală 
şi  suprimare a  societăţii  civile  continuă sub privirile  neputincioase ale  Guvernului  constituţional  şi  ale 
structurilor  internaţionale,  care  tolerează fenomenul  în încercarea lor  de  a  simula  tot  felul  de  procese 
presupus diplomatice.

În continuare, vom încerca să argumentăm opinia prin o scurtă descriere a situaţiei privind drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, monitorizate în doar ultima perioadă şi vom începe cu  Dreptul la 
libertate şi siguranţă.  Asociaţia Promo-LEX a elaborat un studiu în 20091 constatând probleme grave 
privind aplicarea legislaţiei  naţionale  şi  funcţionarea sistemului  naţional  de drept,  fapt  ce contribuie în 
continuare la  menţinerea situaţiei  instabile  în regiunea transnistreană,  vacuumul juridic  şi  lipsa oricărui 
instrument sau mecanism care ar  garanta şi  apăra drepturile  locuitorilor  regiunii.  Deşi  la  Chişinău s-a 
schimbat guvernarea şi a trecut mai bine de 1,5 ani de la lansarea acestei publicaţii, situaţia la acest capitol 
nu a cunoscut careva evoluţii pozitive. Dimpotrivă, regimul ilegal de la Tiraspol a „arestat” şi „condamnat”, 
pe teritoriul Republicii Moldova, în mod absurd şi comic-dramatic, cetăţeni ai Republicii Moldova pentru 
„spionaj” în favoarea Republicii Moldova.

Potrivit  numeroaselor  convenţii,  declaraţii  şi  documente  internaţionale  sau  Constituţiei  şi  legislaţiei 
naţionale, libertatea şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. Totodată, acestea presupun garanţii acordate 
celor lipsiţi de libertate în vederea executării unei pedepse sau examinării unei cauze penale.  În regiunea 
transnistreană,  cazurile  de privare de libertate prin detenţie  arbitrară  continuă ca urmare ale acţiunilor 
„organelor” (militarizate)  de „drept”:  miliţia,  „ministerul” securităţii,  servicii  „vamale” şi  „migraţiune”. 
Persoanele, în special tinerii din familii social-vulnerabile sunt reţinuti în mod arbitrar pentru maxim 1-2 
ani de zile. În unele cazuri, pentru a „prinde” unele persoane se recurge la luarea rudelor în calitate de 
„ostatici”  (cazul  Dobroviţcaia2).  Rudele  află  despre  detenţia  lor,  peste  câteva  zile  sau  săptămâni,  sunt 
estorcate sume enorme de bani, nu se asigură dreptul la apărare, fiind practic interzis accesul unui avocat 
independent si ales de victima sau rudele sale. În final, evoluţia „examinării cazului” depinde de faptul dacă 
victimele au bani să plătească sau depinde de suma pe care o pot achita. Deţinuţii nu au posibilitate să 
depună  plîngeri  sau  să  conteste  arestul.  Aproximativ  în  toate  cazurile,  instanţele  din  regiune  au  emis 
mandate de arest pentru termene nelimitate, neluîndu-se în consideraţie circumstanţe atenuante: loc de 
muncă, domiciliu permanent, situaţia familială, starea sănătăţii, vîrsta persoanei. Nu se practică aplicarea 
altor măsuri alternative arestului.

Una din problemele majore pentru numeroşi  tineri  din regiunea transnistreană rămâne „înrolarea” lor 
forţată în structurile para-militare din regiune. Şi la acest capitol juriştii Promo-LEX au elaborat în 2008 un 
studiu  precum  şi  recomandări  concrete  pentru  asigurarea  şi  garantarea  drepturilor  constituţionale 

1  http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1257436825.pdf
2  http://promolex.md/index.php?module=news&item=274

http://promolex.md/index.php?module=news&item=274
http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1257436825.pdf


cetăţenilor din regiunea transnistreană, însă cu regret nu au fost înregistrate evoluţii pozitive3. Propaganda 
anti-constituţională  este  bine  organizată  în  mass  media  regională  şi  la  toate  nivelurile  sistemului 
educaţional. Practic, în fiecare şcoală din regiune, sub formă obligatorie, este „predat” obiectul de instruire 
militară, unde copiii sunt instruiţi să utilizeze armele de foc, studiază strategii militare de ofensivă şi este 
promovată ostilitatea şi intoleranţa faţă de valorile democratice şi Statul ai căror cetăţeni sunt ei şi părinţii 
lor.

În acelaşi timp, tinerii continuă a fi „vânaţi” la presupusele posturi vamale, iar cei care sunt prinşi aleg una 
din 2 opţiuni: „dosar penal pentru eschivarea de la serviciul militar” sau „înrolarea” benevolă. Aici este 
relevant cazul tănărului I.C. Din Tiraspol, care a fost reţinut la hotar cu Ucraina şi acuzat de eschivarea 
intenţionată de la serviciul militar. Deşi a prezentat livretul militar eliberat de autorităţile constituţionale el a 
fost  etapat  într-o unitate militară,  unde a  fost  examinat  de o comisie medico-militară,  dus în „unitate 
militară” şi a depus „jurămînt”. Relevant este faptul că toate aceste acţiuni, de la reţinere până la „depunere 
jurământ”, au avut loc într-o singură zi!

Rudele recruţilor “înrolaţi” în “armata transnistreană” continuă să sesizeze cazuri de maltratare a tinerilor, 
estorcare  a  banilor  şi  bunurilor,  obligare  la  muncă  în  condiţii  grele  şi  nocive,  alimentare  insuficentă, 
“pedepse” corporale şi pecuniare pentru încălcarea disciplinei “militare”.  Tinerii soldaţi care au reclamat 
cazuri de abuz au fost “condamnaţi” pentru infracţiuni militare. De asemenea, continuă cazurile de omor 
în cadrul acestor structuri militarizate ilegale de pe teritoriul RM. Spre exemplu, un ultim caz înregistrat a 
fost decesul (omorul) „soldatului”, Alexandru Stomatii într-o presupusă unitate militară din or.Camenca. 
Moartea tânărului, iniţial a fost intepretată de „procuratura militară” ca „determinare la sinucidere”. Adică, 
tînărul fiind la unitatea de gardă, singur şi-a tras un glonţ în piept, după care în cădere s-a împuşcat şi în gît 
... după cum era menţionat într-un raport de expertiză medico-legală.

Nici  din  considerente  religioase  sau  pacifiste  tinerii  nu  sunt  eliberaţi  de  această  „obligaţie  patriotico-
militară” ilegală. Deşi în mod normal în lumea civilizată  detenţia pentru refuzul de a satisface serviciul 
militar sau chiar cel alternativ reprezintă o violare gravă a drepturilor omului, în regiunea transnistreană a 
R.Moldova,  inclusiv  această  categorie  de  persoane  este  sancţionată  penal  sau  administrativ  pentru 
eschivarea de la  îndeplinirea serviciului  sub arme. Mai mult  ca  atât,  regimul face publice aceste cazuri 
pentru a intimida  restul populaţiei (pentru refuzul de a se înrola în “structurile paramilitare” din motive 
religioase, un tânăr din Tiraspol a fost amendat cu cca.1,300 USD4).

Pe  de  altă  parte,  cel  mai  grav  fenomen rămân cazurile  de  „transmitere”  a  cetăţenilor  de  către  poliţia 
constitutţională către miliţia ilegală. Din nou absurd, comic şi tragic. Aici, este elocvent cazul lui C.N., care 
a fost transmis de poliţia RM către miliţia din Bender chiar de la Comisariatul de Poliţie din or.Tighina în 
vederea instrumentării unui dosar penal, unde C.N. figura în calitate de bănuit. În prezent, acesta riscă o 
pedeapsă de pînă la 10 ani privaţiune de libertate. Si ..., acesta nu este unicul caz de acest gen.

Cazul Vardanean a ajuns în atenţia opiniei publice naţionale şi internaţionale, însă cu excepţia unor jalnice 
îngrijorări exprimate public sau rudelor victimei, nu s-a reuşit eliberarea şi nici apărarea jurnalistului din 
regiune, „condamnat” la 15 ani de închisoare. Detalii despre acest caz putem obţine din ediţia specială a 
buletinului CRDT5.

3  http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1268219328.pdf
4  http://www.nr2.ru/pmr/271760.html
5  http://promolex.md/upload/ebulletin/ro/nr.38_1292850373ro_.pdf
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Pentru a înţelege amploarea fenomenului ignorării drepturilor fundamentale ale omului în regiunea de est a 
Republicii Moldova este suficient să luăm act de istoria povestită de victime. În acest context,  iată doar 
câteva  extrase  din  fabulele  comunicate  juriştilor  Asociaţiei  Promo-LEX de  către  victime  sau 
rudele acestora:

Cazul Iu.M. ... În drum spre sediul MGB de la Tiraspol, persoanele care l-au reţinut, fiind înarmate şi cu 
cagule pe cap, l-au dus pe malul râului Nistru, unde l-au obligat să se aşeze în genunchi. L-au ameninţat cu 
moartea înscenând împuşcarea lui cu pistolul la tâmplă cerându-i-se să recunoască vina... Fiind speriat, 
reclamantul a promis să semneze orice document ce i se va prezenta... La sediul MGB-ului, reclamantul a 
fost bătut cu cruzime, mai mult ca atât în rezultatul maltratărilor i-a fost rupt degetul mijlociu de la mâna 
stângă. Drept urmare, victima a semnat un set de acte, printre care şi autodenunţul în care el îşi recunoaşte 
„vina” momentul fiind filmat... Interogatoriul a durat cca. 10 ore... Rudele nu au avut şi nici nu au până în 
prezent acces direct la reclamant... Soţia reclamantului a fost ameninţată de angajator cu concedierea în 
cazul în care va face declaraţii sau va apela în instanţe pentru apărarea drepturilor soţului său...

Cazul B.M. .... din cauza spaimei, ameninţărilor şi a stresului cauzat de reţinerea sa, victima a suferit un 
acces de astmă bronşică. A solicitat ajutor medical şi explicaţii pentru reţinere, însă i-au fost prezentate 
copiile actelor de identitate ale părinţilor săi, actele ce confirmă dreptul de proprietate al acestora, precum 
şi copia actului concubinei sale. L-au şantajat şi ameninţat că dacă nu va recunoaşte vina impusă, rudele 
sale vor avea de suferit... Pe parcursul anului 2008 părinţii victimei, în speranţa că vor putea salva fiul, au 
achitat sume enorme de bani, înstrăinând în acest scop imobilul şi automobilul... Pentru că familia victimei 
nu mai putea să achite alte sume cerute, viaţa victimei a fost transformată în calvar. Victima a fost etapată 
dintr-o „instituţie” în alta intenţionat pentru că condiţiile de detenţie erau mai rele decît în „instituţia” 
precedentă  din  care  era  transferat,  cu  scopul  de  ai  determina  pe  părinţii  săi  să  plătească  din  nou... 
Numeroasele demersuri de a fi examinat de medici au fost respinse sau tergiversate. ... Potrivit concluziei 
comisiei medicale compusă din 4 medici, s-a constatat agravarea stării de sănătate a victimei. Concluzia 
adoptată de medici indică că „... prognoza pentru viaţa lui B.M. este negativă. Detenţia sa în continuare în 
Izolatorul de detenţie este periculoasă, din cauza lipsei condiţiilor şi personalului necesar de a face faţă 
acestui tratament...”.

Cazul B.A. Sub pretextul arestului administrativ, victima a fost etapată în izolatorul de detenţie preventivă 
din  oraşul  Tiraspol,  unde  a   fost  continuu  maltratat  de  persoane  cu  măşti  pe  cap,  cu  scopul  de  a-l 
determina  să  semneze  acte  procesuale,  inclusiv  să  recunoască  vinovăţia  în  săvîrşirea  unui  omor  a  2 
persoane. ... Arestul a fost prelungit continuu de „judecătoria Tiraspol”... În izolator, a fost deţinut împreună 
cu  cca  90  persoane  bănuite  de  diverse  infracţiuni  deosebit  de  grave,  în  condiţii  inumane  (încăpere 
întunecoasă fără spaţiu pentru plimbare), nu i se asigură accesul la medic, inclusiv nu primeşte coletele cu 
produsele alimentare transmise lui.

Cazul A.E. În august 2009 A.E. a fost reţinut în plină stradă de colaboratorii miliţiei, care chipurile în urma 
percheziţiei  corporale  au  depistat  la  el:  un  cuţit  de  vînătoare  şi  un  pachet  de  marihuana  (substanţă 
narcotică), bănuindu-l de „deţinerea armei interzise şi transportarea substanţei  narcotice”. În aceeaşi zi, cca 5-6 
miliţieni au efectuat o percheziţie la domiciliul mamei acestuia, de unde au ridicat actele de identitate (alte 
obiecte, bunuri nu au fost ridicate)...  Mama lui afirmă că ... nu are avocat şi nu cunoaşte nimic despre 
situaţia fiului, starea lui de sănătate, etc.

Potrivit  unor  informaţii  ale  „departamentului  instituţii  penitenciare”  din  regiunea  transnistreană  în 



închisorile din Transnistria (cca.555.000 locuitori) se deţin cca 3020 de persoane (pentru comparaţie în 
teritoriul controlat de autorităţile constituţionale (cca.3.560.000 locuitori) sunt cca 4000 de deţinuţi).Din 
surse neoficiale, numărul deţinuţilor in regiune ar fi mult mai mare, în special în izolatorele provizorii.

În final, ne vom opri pe scurt la o altă problemă majoră pentru cetăţenii oricărei ţări – dreptul la libera 
circulaţie în interiorul statului. Deşi Acordul moldo-rus din iulie 1992 prevede libera circulaţie a mărfurilor, 
bunurilor şi persoanelor, situaţia este una tot mai gravă la acest capitol datorită prezenţei a numeroase 
posturi ilegale instalate de către administraţia de la Tiraspol. Anume din cauza acestor posturi de control, 
care în ultimii ani au fost dotate cu tehnică modernă de evidenţă şi circulaţie a persoanelor, fapt ce crează 
tot mai multe şi mai mari obstacole circulaţiei persoanelor şi mărfurilor de pe un mal pe altul al r.Nistru.

Este de menţionat şi la acest capitol un fapt pe cât de ironic pe atât de grav din punct de vedere juridic. 
Ştampila  şi  actele  „vamale”  ale  regimului  ilegal  de  la  Tiraspol  conţin  înscrisul  „VAMA  TIRASPOL, 
REPUBLICA MOLDOVA”. Din nou, drepturile a mii de persoane, se încalcă pe teritoriul R.Moldova în 
numele Republicii Moldova de catre cetateni ai Republicii Moldova (marea majoritate a „functionarilor” 
din regiune detin cetatenia). Autorităţile constituţionale evită orice discuţie sau acţiune la acest subiect. 
Fiind sesizate asupra atribuirii ilegală a calităţilor oficiale şi utilizării în scopuri ilegale a însemnelor de stat, 
Serviciul Vamal al RM şi Procuratura Generală au evitat să se pronunţe. De fiecare data, structurile Statului 
se limiteaza la raspunsuri formale gen „... nu putem examina situatia, deoarece nu R.Moldova nu detine 
control asupra acestui teritoriu”. Trebuie subliniat faptul ca un astfel de raspuns, in mod normal, ar trebui 
examinat in sine ca o grava incalcare a normelor si prevederilor constitutionale.

Violarea dreptului la libera circulaţie afectează alte drepturi şi libertăţi fundamentale ale populaţiei de pe 
ambele maluri ale Nistrului, dreptul la proprietate fiind afectat în primul rând. In acest context, problema 
terenurilor agricole este deja cunoscuta tuturor, insa din nou rezolvarea a fost amanata sau probabil pasata 
permanent pentru alte guvernari. Nu cunoastem din care cauza anume se intampla aceasta situatie insa 
putem  presupune  una  cea  mai  evidenta  –  incompetenta  functionarilor  de  diferit  rang.  Dreptul  de 
proprietate (folosinta si de dispozitie) asupra a cca.40% din terenurile agricole din r.Dubasari, rămîne în 
continuare  incert  si  imposibil  de  realizat.  Totodata,  majoritatea  terenurilor  agricole  ce  aparţin  de  jure 
locuitorilor  din  teritoriul  controlat  de  regimul  Smirnov  au  fost  „atribuite”  ilegal  in  arenda  pentru  o 
perioada de 99 ani, lipsind astfel locuitorii regiunii de proprietatea funciara ce urma a fi obtinuta de ei in 
conditiile legislatiei  nationale.  IN timp ce in dreapta Nistrului  terenurile agricole au fost privatizate, in 
stanga Nistrului „proprietar” asupra acestora s-a declarat asa-zisa entitate statala transnistreana. Astfel, in 
mod personal,  Igor Smirnov a oferit  generos in arenda pentru 99 ani anumitor firme si  întreprinderi 
terenurile agricole din regiune. Acestea au ocupat prin înşelăciune şi abuz de încredere terenurile agricole, 
impunînd restricţii ţăranilor de a le prelucra. În aşa mod, terenurile sunt dirijate de cel puţin doi proprietari, 
unul, de iure care posedă doar certificatul de proprietate asupra terenului şi altul, de facto, compania care îl 
utilizează fără drept de proprietate.  Mai mult, adevăraţii proprietari nu obţin nici un venit din faptul că 
deţin în proprietate terenuri agricole. În acest context, odată cu intensificarea procesului de privatizare sunt 
violate  drepturile  a  sute  de  mii  de  locuitori  ai  regiunii.  În  lipsa  unui  proces  transparent,  proprietatea 
fostelor întreprinderi şi chiar terenurile agricole sunt acaparate pe diverse căi ilegale de către persoane şi 
întreprinderi dubioase, populaţia fiind lipsită de posibilitatea de a lua parte la acest proces. 

Asigurarea  cu  indemnizaţii/plăţi  sociale/  pensii  pentru  limita  de  vîrstă  a  locuitorilor  din 



Transnistria. Potrivit statisticii locale, în regiune s-ar afla 522545 persoane asigurate social. Pensia minimă 
constituie cca 40$ fiind suplinită cu un adaos de cca 10-15 $ de catre Federaţiei Ruse.6 În aceste conditii, 
locuitorilor regiunii le sunt achitate pensii si indemnizatii mai mari in comparatie cu cei din alte zone ale 
tarii, astfel fiind incurajat fenomenul tolerarii situatiei, in special cea care tine de respectarea drepturilor 
omului. Chiar si asa, Asociatia Promo-LEX a inregistrat numeroase plangeri ale cetatenilor, care doresc sa 
obtina achitarea pensiei  sau a altor sume si servicii  sociale insa sunt refuzati  ilegal  de catre structurile 
constitutionale. Motiv pentru refuz serveste obligarea persoanelor de a prezenta unui „certificat” de la 
structurile ilegale, care ar confirma că nu este beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă. In aceste conditii 
este contradictie politica Statului cu declaratiile oficialilor sai, iar procedura, chiar daca este ilegala, permite 
o interpretare larga, inclusiv ca ar lasa loc pentru acte de coruptie, deoarece in realitate nimeni nu cunoaste 
situatia reala. Legea stabileşte expers ce acte sunt necesare pentru depunerea cererii de pensionare, insa 
CNAS decide  conform unei  „competenţe  teritoriale”  dacă  „merită”  persoanele  rezidente  din  regiune 
pensie sau nu. Aceeaşi practica se aplică de asemenea invalizilor şi altor categorii sociale. Temei pentru 
refuzul CNAS de a achita pensii cetăţenilor din stînga Nistrului ar fi o înţelegere cu “organele” de acolo, 
care şi-au asumat benevol functii si atribuţii de asistenţă socială in acest teritoriu. Inţelegerea este una pe 
cat de ilegala pe atat de stranie si este aplicată în practică de catre CNAS şi structurile sale teritoriale.  

În  2009-2010  au  fost  depuse  cîteva  cereri  de  chemare  în  judecată  privind  refuzul  CNAS  în 
asigurarea cu indemnizaţii a copiilor şi invalizilor din regiunea de est.

Protecţia si drepturile minorilor in regiunea transnistreana este o problema grava insa mai putin 
cunoscuta la nivel national si international.  Republica Moldova este perceputa drept cea mai saraca 
tara din Europa. Totodata, Moldova deseori este pomenita negativ la capitole precum originea persoanelor 
traficate  sau  a  comertului  cu  organe  umane.  In  lipsa  controlului  asupra  unui  sector  impresionant  al 
hotarului sau (segmentul transnistrean), Moldova ramane un teritoriu favorabil unor astfel de fenomene, 
inclusiv saracia ce caracterizeaza, practic in egala masura, ambele maluri ale Nistrului. Potrivit unor date 
locale,  în  2008  in  regiunea transnistreana  au  fost  înregistrate  155 cazuri  de  dispariţie  a  copiilor  de  la 
domiciliu. Despre soarta a 18 copii dintre acestia nu se cunoaşte nimic. Autoritatile constitutionale nu au 
date despre numărul copiilor si informatii despre migratia acestora, fapt ce-i face mult mai vulnerabili in 
mainile traficantilor.

O altă problemă gravă pentru garantarea drepturilor copilului este situatia privind adopţiile. Reglementările 
locale  prevad  posibilitatea  adoptării  copiilor  de  catre  părinţi  adoptivi  din  străinătate  prin  decizia 
administraţiei  locale.  Odata  adoptata  decizia  respectivă,  nu  există  nici  un  mecanism de  control  post-
adopţie. Un exemplu elocvent in acest context ar fi cazul unei familii din Rusia, care a adoptat trei minori 
dintr-un centru de orfelinat din or.Slobozia. Doi dintre acestia au decedat în scurt timp, fiind abuzaţi fizic 
de părinţii adoptivi, iar ultimul a fost salvat, după ce organele de anchetă din Rusia au intervenit. Potrivit 
anchetei moscovite, părinţii adoptivi au utilizat un minor ca „transportator de droguri”, iar altul a fost 
asfixiat prin înec. Minorul, care a supravieţiut a fost găsit extenuat fizic. După un curs de reabilitare, acesta 
a fost repatriat în Moldova şi retransmis unei familii din regiunea transnistreană.

Potrivit unor statistici locale, cca.61% din copii sunt abuzaţi în familie, 18% - în stradă şi 10% în şcoli. Din 
lipsa de spatiu, vom descrie, fara a mai comenta, doar un caz - o mamă si-a tinut fiul minor incatusat un an 
de zile, lăsîndu-l de unul singur în casă, folosind aceasta procedura ca formă de „educare”. Administraţia 
locală a intervenit doar după ce în presa locală a fost divulgat acest caz.

6  Contrar normelor dreptului international, Documentelor bilaterale moldo-ruse, legislatiei nationale si vointei autoritatilor constitutionale, 
Federatia Rusa aloca sume enorme de bani pentru achitarea pensiilor sau reducerea tarifelor prin aprovizionarea regiunii practic gratuita cu 
gaze naturale, etc.  



Sărăcia in mod cert influenteaza nivelul şi modul de îngrijire şi întreţinere a copiilor in regiune. Situatia este 
deplorabila, in special in unele zone rurale. Astfel, o familie din raionul Rîbniţa compusă din 9 membri, 
dintre care 5 copii minori, timp de 9 ani de zile au locuit împreună cu vitele la o fermă de animale dintr-o 
localitate rurala. 4 copii minori erau neşcolarizaţi, nedocumentaţi si nu aveau imbracaminte, incaltaminte si 
hrana, conditii minime pentru a creste, dezvolta si integra. Mai multe familii cu mulţi copii din acelaşi raion 
au explicat că rezistă doar datorita unor compensaţii de întreţinere a minorilor sau/şi plăţilor pentru munci 
sezoniere, la care evident ca sunt implicati si copiii minori.

Lipsa oricarui recurs efectiv din partea autorităţilor şi organelor de drept constitutionale. Aceasta 
problema  a  fost  studiata  detaliat  de  catre  juristii  Asociatiei  Promo-LEX in  cadrul  elaborarii  studiului 
"Libertatea şi  securitatea persoanei  în regiuni de conflict"7.  Astfel,  s-au constatat  numeroase probleme 
constitutionale,  sistemice,  juridice  si  practice,  iar  concluziile  au  fost  din  cele  mai  critice  pentru  Statul 
Republica Moldova, care timp de cca.20 ani nu au creat conditii de acces la justitie pentru cca.15% din 
populatie. Astfel, aceasta categorie de persoane, care numara in 1992 cca.700.000 persoane iar la moment 
cca. 555.000 persoane... ramane lipsita de orice protectie juridica si nu este aparata in nici un fel de catre 
structurile constitutionale, care in virtutea normelor de drept international, si-au asumat obligatia pozitiva 
de a apara drepturile si libertatile lor fundamentale. Pentru a continua aceasta practica ilegala si imorala, 
autoritatile  Statului  au  preluat  teza  propagandei  de  la  Tiraspol,  precum ca actiunile  si  pasii  care  ar  fi 
necesari pentru apararea drepturilor locuitorilor din Transnistria ar putea provoca incidente sau „reactia” 
reprezentantilor structurilor ilegale, adica ar putea tensiona situatia. Sa intelegem ca pretul pe care trebuie 
sa il plateasca in continuare victimele din Transnistria este renuntarea de buna voie la drepturile si libertatile 
lor  fundamentale,  garantate  atat  de  Constitutia  tarii  cat  si  de  numeroase  acte  internationale.  De fapt, 
aceasta deja are loc timp de cca.20 ani si unde s-a ajuns se observa inclusiv din textul acestui document. 
Solutia este simpla – despre problema transnistreana nu este suficient doar sa se discute la nivel politic sau 
diplomatic. In paralel cu presupusele negocieri si dialoguri politico-diplomatice, este necesar un mecanism 
international,  care  ar  oferi  populatiei  din  regiune  acces  la  justitie  si  le-ar  oferi  un  minim de  garantii 
respectarii drepturilor si libertatilor lor constitutionale. Altfel, se vor mai scurge alti 10, 20 sau poate 100 
ani de presupuse negocieri,  ignorandu-se partial  sau in totalitate starea drepturilor locuitorilor regiunii, 
adica a celor care au devenit ostaticii circumstantelor si ale unor „interese„ nationale ale unor mari puteri 
regionale.  Nu in zadar se mai  spune ca „dacă o problemă necesită  multe  întîlniri,  acestea vor  deveni 
probabil mult mai importante decît problema în sine.

Situatia descrisa este una reala si in nici un caz nu este o incercare de a manipula opinia publica, asa cum ar 
incerca probabil si de aceasta data sa o interpreteze anumite figuri sau “structuri” din regiune. In concluzie 
vom mentiona ca  aceasta  analiza  a  situatiei  drepturilor  omului  in  regiunea  transnistreana  a  Republicii 
Moldova nu este nici prima si probabil nici ultima. Tot ce mai conteaza acum este sa convingem autoritatile 
constitutionale ca rezolvarea unei probleme nu trebuie amanata, pasata sau justificata. Credem ca a venit 
timpul unor actiuni concrete si inteligente nu numai din partea autoritatilor constitutionale dar si din partea 
structurilor internationale abilitate cu promovarea, apararea si monitorizarea drepturilor omului. Speram 
foarte mult si facem apel catre acestea sa tina cont de faptul ca intr-o zona a Republicii Moldova, in secolul 
XXI inca mai domneste frica, spaima, faradelegile si impunitatea. Aici demnitatea fiintei umane, drepturile 
si  libertatile  ei  sunt  ori  conditionate  ori  comercializate  sub  privirea  neputincioasa  a  autoritatilor 
constitutionale dar si a numeroase structuri, organizatii si institutii internationale. Intr-un mod rusinos, RM 
si-a abandonat cetatenii din stanga Nistrului, lipsindu-i de protectie juridica, de careva acces la mecanismele 
si instrumentele de protejare si aparare a drepturilor si libertatilor lor fundamentale, constitutionale. Sub 

7  http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1257436825.pdf  
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pretextul lipsei controlului, negocierilor politice si diplomatice sau a altor argumente idioate …. plangerile 
cetatenilor sunt respinse sau in cel  mai bun caz amanate. În naivitatea noastră,  am sesizat  numeroase 
cazuri, fenomene si situatii grave, am oferit solutii si idei de rezolvare a unora dintre ele, am tot semnalat si 
avertizat in speranta unei firesti mobilizari a tuturor factorilor responsabili si a actorilor implicati, precum şi 
a preluării  cu spirit  de răspundere a tuturor problemelor grave cu care se confruntă locuitorii  regiunii 
transnistreana. Am sperat la o evolutie pozitiva si scoaterea incetul cu incetul din zona neagră şi gri a 
cazurilor  flagrante de încălcare a drepturilor omului.  Dramele umane,  create prin încălcarea repetată  a 
unuia sau mai multe drepturi fundamentale, nu şi-au putut găsi preocupare şi implicarea spre a fi rezolvate 
timp de cca.20 ani de către clasa politică pe care o considerăm responsabilă de fiecare caz inregistrat si 
implicit de fiecare victima.

Contrar acestor fapte si constatari, continuam sa ne facem perseverent datoria civică şi de onoare, sesizand 
faptul că ignorarea si tolerarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului au creat conditii pentru impasul 
in care s-a pomenit si presupusul proces politic de negocieri. Din aceasta cauza continuam sa credem fără 
teama de a greşi, si vom continua sa insistam că anume respectarea si garantarea drepturilor si libertatilor 
fundamentale  ale  omului  pentru  locuitorii  regiunii  transnistrene  poate  si  trebuie  sa  devina  CHEIA 
principala in rezolvarea problemei respective. Fara mecanisme, instrumente sau garantii clare drepturilor 
omului  in  regiune  orice  proces,  discutie,  negociere  politic  si  diplomatic  nu  are  rost.  Dimpotriva, 
neconditionarea respectarii drepturilor omului si negocierea cu cei care le violeaza in mod deschis creaza 
impresia complicitatii  la aceste abateri grave de la principiile si valorile trambitate de la inaltele tribune 
oficiale.


