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În temeiul art.'73 din Constituţia Republicii Moldova i prevederilor art. 47
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circumstanţelor declarării indezirabile i îndepărtării sub escortă din Moldova a profesorilor de la reţeaua de licee „Orizont".
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HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor declarării indezirabile şi îndepărtării sub escortă din Moldova a profesorilor de la reţeaua de licee „Orizont"

În temeiul art. 34 din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.

—

Se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor

declarării indezirabile i îndepărtării sub escortă din Molclova a profesorilor de la
reţeaua de licee „Orizont":

Preedinte
Vicepreedinte
Secretar
Membri

Art. 11.

—

Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile

competente ale statului, va audia părţile i persoanele irnplicate i va prezenta Parlamentului, în termen de 30 de zile, raportul pentru elucidarea circumstanţelor declarării indezirabile i îndepărtării sub escortă din Moldova a profesorilor de la reţeaua de licee „Orizont":

Art. 111. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDNTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire ła constituirea Comisiei de anchetăpentru elucidarea circumstanţelor declarării indezirabile şi îndepărtării sub escortă din Moldova a profesorilor de la reţeaua de licee

„

Orizont"

În dimineaţa zilei de 6 septembrie 20 1 8 în spaţiul public au fost distribuite
informaţii privind reţinerea profesorilor de la reţeaua de licee „Orizont" ( Unimedia,
06 septembrie 2018, 10:14).
În aceeai zi, pe pagina oficială a Serviciului de Informaţii i Securitate (SIS)
a fost publicat un comunicat de presă cu următorul conţinut:
Serviciul de Inforrnaţii şi Securitate vine cu unele precizări privind operaţiunea cornplexă, desfaşurată astăzi pe linia prevenirii ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, realizată de către Centrul Antiterorist al SIS.
Astfel, urmare a numărului rnare de informaţii eronate apărute în spaţiul public
referitoare la acţiunile ofiţerilor SIS, precizărn că niciuna dintre cele 7 persoane,
declarate indezirabile pe tcritoriul Republicii Moldova, nu a fost reţinută, aşa precum greşit a fost prezentată informaţia în spaţiul public, dar au fost expulzate din
ţară.

Totodată, este complet falsă informaţia precum că printre cei 7 cetăţeni străini ar fi
fost reţinut şi un minor.

În

acelaşi timp, reiterăm faptul că la fel ca în alte cazuri, inclusiv recente, atunci

când cetăţenii altor state au fost declaraţi indezirabili, de către autorităţile abili
tate, în prealabil, au fost făcute evaluări minuţioase, iar deciziile luate au avut ca
scop asigurarea securităţii naţionale. 06.09.20 1 8".
Urmare acţiunilor SIS au avut loc proteste ale profesorilor, părinţilor i elevilor de la liceele reţelei „Orizont", care au pichetat ambasadele SUA, Germaniei,
Parlamentul Republicii Moldova, cerând implicarea acestora întru eliberarea profe-

sorilor reţinuţi. În ace1ai context, un număr mare de ONG-uri au condamnat expulzarea cetăţenilor turci af1rrnând că au fost încălcate mai multe drepturi. Mai mulţi
eurodeputaţi au trimis o scrisoare preedinte1ui Igor Dodon, premierului Pavel Filip,
prin care au solicitat să fie respectate drepturile omului i le-au reamintit oficialilor
moldoveni că trebuie să respecte Carta Europeană a drepturilor Omului subliniind
că Republica Moldova este parte a procesului liberalizat de vize i parte a Consiliului Europei. Cu o reacţie dură a venit i comisarul european pentru negocieri i extindere politică de vecinătate, Johannes Hahn, menţionând că Guvernul i autorităţile mo1doveneti trebuie să respecte statul de drept, „Atept ca Guvernul şi autorităţile rnoldoveneti să respecte statul de drept i toate procedurilejuridice" a scris
pe o reţea de socializare, comisarul european Johannes Hahn.

A luat atitudine faţă de acest caz i Avocatul Poporului, care i-a expus poziţia printr-un comunicat de presă:
Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, este consternat de decizia autorităţilor mo1doveneti de expulzare a unui grup de persoane de origine turcă din
adninistraţia Liceului ‘I'eoretic inoldo-turc „Orizont", sub pretextul existenţei unor ameninţări la adresa securităţii naţionale.
Asta deoarece prin acţiunea menţionată, în opinia Ombudsmanului creată din informaţiile apărute în rnass-media, au fost sfidate în mod flagrant angajamentele
internaţionale privind respectarea drepturilor omului asumate de către Republica
Moldova, în principal, prin aderarea la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului i a libertăţilor fundamentale; Convenţia ONU împotriva torturii i altor tratamente; Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1 95 1.
Informaţia apărută în spaţiul public oferă temeiuri de a presupune că nu au fost
respectate nici prevederile legale pi•evăzute în Constituţia Republicii Moldova (ar
ticolul 19), Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova;
Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
Ast. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului obligă statełe să garanteze
drepturile prevăzute de aceasta „oricărei persoane af1ate sub jurisdicţia
lor". Aceste persoane includ i străinii. Un stat semnatar al Convenţiei este res
ponsabil, în temeiul articolului 1, pentru toate acţiunile i omisiunile organelor
sale, indiferent dacă acţiunea sau omisiunea respectivă a fost consecinţa unei legi
naţionale sau a necesităţii de a respecta obligaţiile juridice internaţionale. Dei
Convenţia nu garantează dreptul de obţinere azilului, statul care efectuează expul
zarea este obligat să se abţină cle la îndepărtarea unei persoane care este expusă
riscului de moarte sau de maltratare în statul de destinaţie.

În cauza Soering contra Regatului Unit, (7 iulie 1 989), Curtea Europeană pentru
Drepturile Omului a hotăi•ît pentru prima dată că răspunderea unui stat poate fi angajată dacă acesta decide să expulzeze o persoană care poate suferi rele tratamente
în ţara de destinaţie.
Persoanele expulzate recent din ţară sunt protejate de norrnele internaţionale i naţionale i cu privire la refugiaţi pentru că, în conformitate cu informaţiile acute
publice, acestea au depus solicitări de azil la Biroul Migraţie i Azil din Republica
Moldova
Iar în acest caz, în rnod vădit au fost încălcate prevederile legale i internaţionale.
Principiul nereturnării constituie elementul-cheie al protecţiei refugiaţilor prevăzut
în Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951.
Aceasta înseamnă că refugiaţii nu trebuie săfie returnaţi într-o ţară în care acetia
au un motiv de a se teme de persecuţie.
Art.11 din Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18.12.2008 stipulează că Nici un solicitant de azil nu va fi expulzat sau returnat de la frontieră
ori de pe teritoriitl Repiłblicii Moldova
Pe de altă parte, conforrn art. 33 din Convenţia menţionată “Nici un stat contractant
nu va expulza sau returna, în nici un fel un refugiat peste frontierele teritoriilor
unde viaţa sau libertatea sa ar fi ameninţate pe motiv de rasă, religie, naţionalitate,
apartenenţă la un anurnit grup social sau opinii politice".
Convenţia pentru apărarea drepturilor oniului i a Ubertăţilorfundamentale interzice în mod absolut oriceformă de returnare a uneipersoane care arpitteafi
expusă unui risc real de tratament contrar art. 2 ‚i 3 din CEDO.
Curtea Europeană a Drepturilor Ornului s-a expus i în cazuri privind existenţa
unui risc real ca o persoană suspectată sau condamnată pentru terorism să fie supusă unor rele tratamente în alt stat, statuînd că interdicţia returnării în ţara respectivă este absolută, indiferent de infracţiunile săvârite anterior sau de cornportamentul acesteia (Cauza Saadi împotriva Italiei, CEDO 2008).
De asernenea, potrivit Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova nr.
200 din 16.07.2010, decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă se
aduce acesteia la cunotinţă de către autoritatea competentă pentru străini astfel
încît aceasta să o poată contesta în instanţă de judecată „în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării acesteia".
Pentru a c1arica detalii cu referire la această procedură Mihail Cotorobai a solicitat informaţii relevante cle la Biroul Migraţie i Azil, autoritatea competentă pentru
străini.
Avocatul Poporului nu contestă faptul că statul, pe temeiul unui principiu de drept
internaţional public bine stabilit i fară prejudicierea angajarnentelor asumate prin
tratatele internaţionale, are dreptul de a controla intrarea, ederea i îndepărtarea
străinilor de pe teritoriile lor. Insă, aceasta nu înseamnă că străinii afaţi legal sau
chiar ilegal pe teritoriul unui stat nu pot invoca cel puţin unele dinti•e drepturile i
iibertăţile garantate de Convenţie i/sau de protocoalele sale adiţionale.
In acest context, autorităţile statului sunt obligate, înainte de a lua decizie de ex
pulzare, să analizeze minuţios riscurile la care poate supusă persoană i consecinţele expulzării acesteia.
„

“.

Or, în Turcia riscul pentru persoanele expulzate de a fi supuse torturii, tratamentelor inumane i degradante este unul iminent, potrivit multiplelor rapoarte interna
ţiona1eJĘJ.
Avocatul Poporului subscrie iniţiativei preedinte1ui Parlamentului de a desfăura
audieri parlarnentare în acest caz, planificînd să prezente în mod operativ în Legislativ concluziile sale privind normele i standardele internaţionale care sunt apli
cate în situaţii similare.
In cazul în care grupul de persoane de la Liceul Teoretic moldo-turc nu a
fost
încă expulzat din ţară, Ombudsmanul cheamă autorităţile să renunţe la această intenţie. Avocatul Poporului îndeamnă organele competente să se abţină de la alte
decizii de acest gen faţă de persoane de origine turcă, pentru care, eventual, se
planifică extrădare la solicitarea autorităţilor turce." (ombudsman .md).
In acest context, subiectul vizat a fost discutat în cadrul audierilor organizate
de către subcomisia pentru exercitarea controlului parlarnentar asupra activităţii
SIS-ului.
În raportul prezentat, autoritatea audiată a stăruit privind activitatea subversivă a profesorilor de la reţeaua de licee „Orizont" pe parcursul unei perioade îndelungate, fapt ce i-a determinat să întreprindă acţiunile respective, care, la părerea
conducerii SIS-ului, au fost realizate în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
În ace1ai timp, suprapunerea inforrnaţiilor difuzate de către sIS prin intermediul comunicatului de presă din 6 septernbrie, raportului în cadrul audierilor
parlamentare, dar i acţiunilor întreprinse faţă de profesii de la reţeaua de licee
„Orizont" cu prevederile legislaţiei naţionale i convenţiilor internaţionale la care
Republica Moldova este parte, scoate la iveală discrepanţe majore. Astfel, în comunicatul de presă SIS-ul face referire la procedura de expulzare aplicată în cazul
vizat. Potrivit Legii iar. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica
Moldova i Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare i
reaclmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.492 din 07.O'7.201 1 procedura de expulzare prevede anumite condiţii (art.62 din Lege i pct. 54 din Regulament), care, de altfel, n-au fost atestate în
cazul profesorilor de la reţeaua de licee „Orizont".
N-au fost respectate întocmai i în volum deplin procedurile de declarare a
străinului indezirabil, prevăzute la cap. VI al Regulamentului citat, în parte preve
derile pct. 51 i 52.

Vom constata nerespectarea prevederilor Legii nr. 200 din 16.O'7.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, care prin art. 60 (2) stipulează expres: „Îndepărtarea străinilor nu este perrnisă dacă aceasta este interzisă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte," fapt confirmat de către
Avocatul Poporului, care la acest subiect vorbete despre o „sfidare în mod fiagrant
a angajamentelor internaţionale privind respectarea drepturilor ornului asumate de
către Republica Moldova."
Este de menţionat faptul depăirii de către sIs a împuternicirilor legale. Or,
conform Legii 200 din 16.07.2010, art. 58 „Îndepărtarea sub escortă a străinului",
alin. ( 1), această procedură ţine de personalul specializat al autorităţii competente
pentru străini (Biroul Migraţie i Azil din cadrul MAI). Pentru conformitate: Decizia BMA nr.574 cu privire la declararea străinului persoană indezirabilă din 05
septernbrie 20 1 8, pe numele cetăţeanului Turciei, Riza Dogan, prevede expres
acest lucru. În aceeai ordine de idei, n-au fost respectate prevederile Legii 200
din 16.O'7.2010 privind aducerea la cunoştinţă străinului a deciziei privind declararea sa persoană indezirabilă (art.56). Astfel, decizia nr. 574, pe numele lui Riza
Doganprivind declarareapersoană indezirabilă a fost emisăla 05.09, iar scrisoarea
de informare (nr. 5/1-2-50911 din 06.09.2018) a fost recepţionată de la BMA, de
Oficiul Pota1 1, la 1O septernbrie 2018 (!) ora 14:25, la ora 15:20 a fost expediată
la oficiul de distribuire

—

Oficiul Pota1 44, unde a ajuns a doua zi la 1 1 septembrie

2018, la ora 9:14, respectiv la familia acestuia, scrisoarea a ajuns abia la ora 19:15
(11.09.2018), persoana fiind reţinută i escortată de SIS în dimineaţa zilei de 06
septernbrie 20 1 8. Respectiv au fost încălcate drepturile de contestare a deciziei pri
vind declarare străinului persoană indezirabilă (art. 57).
Conform Legii nr. 200 din 16.07.2010, autoi•itatea competentă pi•ivind regi

rnul străinilor este desemnat Biroul Migraţie i Azil ( în cadrul MAI). În acest con
text, s-au constatat lucruri care pun la îndoială legalitatea declarării drept indezira
bili a celor 7 profesori de la reţeaua de licee „Orizont". Astfel, la o zi după eveni
rnentele produse, Biroul Migraţie i Azil pi-eciza,, Biroul nu a participat. Instituţia
care s-a ocupat de acest caz nu suntem noi"(declaraţia dnei Olga Poalelungi pentru

deschide.md) Poti•ivit informaţiei din Ziarul Naţional ( 1 1 .09.20 1 8, 1 5 :28), consiliera ministrului Afacerilor Interne din domeniul relaţiilor cu publicul, Alina Zbîncă,
a declarat pentru acesta „Biroul Migraţiei i Azil nu a participat categoric". Ulterior,
la data de 13 septembrie 2018 pe portalul de ştiri anticorupţie.rnd a fost publicat un
material https ://anticoruptie.rnd/ro/stiri/exclusiv-doc-abuz-de-mari-proportii-minis
tcrul -dc-intcrne-a-antedatat-documente1e-de-ezare-a1e-cetateni1or-turci, în care
sunt prezentate unele documente semnate de către directoarea BMA i datate cu 5 i
6 septembrie curent.

În acest context, declaraţiile directoai•ei Biroului Migraţie i Azil, dnei Olga
Poalelungi, privind neimplicarea instituţiei pe care o conduce în cazul vizat, dar i
prezenţa docurnentelor semnate de către aceasta i datate cu 05 i 06 septembrie,
pun la îndoială legalitatea acţiunilor Serviciului de Informaţii i Securitate i Biroului Migraţie i Azil.
Urmare cclor expuse i întru elucidarea circumstanţelor reale privind declararea drcpt indezirabili a ‘7 profesori dc la reţeaua cle licee „Orizont", respectiv îndepărtarea aesto-'-ub escortă, consi
chetă.
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