
Parlamentul Republicii Moldova  
Guvernul Republicii Moldova 

Delegația Uniunii Europene în Moldova 
Ambasada Federației Ruse în Moldova 

Ambasada Ucrainei în Moldova 
Ambasada Statelor Unite ale Republicii Moldova 

Misiunea OSCE în Moldova 
Organizația Națiunilor Unite în Moldova  

Raportorul special al ONU pentru apărătorii drepturilor omului 
Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei 

 
Organizațiile societății civile condamnă așa-zisa urmărire penală inițiată împotriva unei 

organizații pentru apărarea și promovarea drepturilor omului 
 

27 Aprilie 2015 
 
La 17 aprilie 2015, pretinsul ,,comitet pentru securitatea statului” (KGB local) din regiunea 
transnistreană a publicat o declarație. Documentul se referă la activitatea organizațiilor societății 
civile din regiunea transnistreană care sunt finanțate de donatorii străini. Pretinsa autoritate 
califică activitatea unor asemenea organizații ca fiind îndreptate împotriva statalității entității 
nerecunoscute și ilegale de pe teritoriul Republicii Moldova. Activitatea organizațiilor societății 
civile, în special a Asociației „Promo-LEX”, este calificată ca fiind îndreptată împotriva 
„statalității” , în special al Asociației „Promo-LEX” regiunii nerecunoscute și, respectiv, s-a 
intentat o cauză penală.  
 
Activitatea Asociației „Promo-LEX” în domeniul drepturilor omului este una notorie. Printre 
domeniile cele mai relevante pot fi menționate dreptul la educație, libertatea și securitatea 
persoanei, libera circulație, dreptul la proprietate, dreptul la viață, interzicerea torturii și relelor 
tratamente, dreptul la un proces echitabil, violența în familie, libertatea de asociere, accesul la 
informație, nediscriminare, asigurarea unor alegeri libere și corecte, ș.a. Pentru eforturile sale, 
inclusiv pentru promovarea și apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, Asociația a 
fost premiată de instituțiile naționale și internaționale. Echipa Asociației este una curajoasă, 
asumându-și un rol important în promovarea și apărarea cetățenilor din regiunea transnistreană, 
indiferent de etnia sau cetățenia acestora, apărându-le drepturile și libertățile la nivel local (în 
stânga Nistrului), în sistemul de justiție din Republica Moldova precum și în fața Curții 
Europene a Drepturilor Omului. 
 
Activitatea Asociației a demonstrat atât societății din Republica Moldova, cât și comunității 
internaționale, încălcările grave ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului din 
regiunea nerecunoscută. Raportul fostului comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile 
Omului a confirmat problemele sistemice pe care Asociația „Promo-LEX” le menționează în 
rapoartele sale începând cu anul 2005. Mai multe organizații internaționale au reacționat prompt 
la atacul „KGB” de la Tiraspol și au cerut încetarea oricăror tipuri de atacuri de acest gen1. 
 
Organizațiile semnatare își declară solidaritatea, susținerea și își exprimă îngrijorarea față de 
securitatea și integritatea persoanelor care activează în cadrul organizațiilor neguvernamentale 

                                                           
1 http://promolex.md/index.php?module=press&cat=0&item=1745 și https://www.fidh.org/International-Federation-

for-Human-Rights/eastern-europe-central-asia/moldova/moldova-judicial-harassment-by-the-transnistrian-security-

committee  

  



care activează în regiunea transnistreană, în special al Asociației „Promo-LEX”. Semnatarii 
prezentei declarații solicită: 

1. Condamnarea publică a acțiunilor administrației neconstituționale săvârșite constant 
împotriva societății civile din regiune, precum și împotriva Asociației „Promo-LEX”; 

2. Intervenția urgentă a Misiunii OSCE în Republica Moldova către administrația 
neconstituțională și solicitarea garanțiilor pentru reprezentanții sectorului asociativ care 
desfășoară activități în această regiune.  

3. Asigurarea de către autoritățile constituționale a garanțiilor și măsurilor de securitate și 
protecție, ce se impun în astfel de circumstanțe pentru activitatea obișnuită a echipei 
Asociației „Promo-LEX”, inclusiv examinarea posibilității pornirii urmăririi penale sau 
contravenționale pentru acțiuni de persecutare; 

4. Includerea în mod prioritar a acestui caz excepțional și fără precedent pe agenda 
negocierilor din formatul 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean, precum și pe 
agenda altor instituții sau autorități naționale și internaționale; 

5. Insistarea asupra subiectelor ce țin de promovarea, monitorizarea și apărarea drepturilor 
omului în teritoriul controlat de autoritățile de facto de la Tiraspol.  

 
 
Semnatari: 
Agenția pentru Dezvoltare Regionala „Habitat”, 
Alianța Centrelor Comunitare de acces la Informație și Instruire „Infonet”, 
Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), 
Amnesty International Moldova, 
Asociatia Împotriva Violentei „Casa Marioarei”, 
Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, 
Asociația Micului Business, 
Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe „APOLLO”, 
Asociația pentru Politică Externă (APE), 
Asociația Presei Electronice (APEL), 
Asociația Presei Independente (API), 
BIOS,  
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, 
Centrul de Dezvoltare Economică,  
Centrul de Drept al Femeilor, 
Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști „CERTITUDINE”,  
Centrul de Informații GENDERDOC-M, 
Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, 
Centrul de Resurse „DIALOG-Pro”, 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), 
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), 
Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”, 
Centrul Internațional „La Strada”, 
Centrul Național al Romilor, 
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, 
Centrul pentru Jurnalism Independent, 
Centrul regional de Mediu (REC Moldova), 
Clubul Politic al Femeilor 50/50, 
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), 
Eco-Răzeni, 
Institutul de Politici Publice (IPP), 
Institutul pentru Dezvoltare și inițiative Sociale „Viitorul", 
Institutul pentru Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, 



Instituția Publică „Clinica Juridică Universitară”, 
Misiunea Socială Diaconia, 
Organizația Teritorială Ștefan Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova, 
Terra-1530, 
Transparency International Moldova. 


