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ORDIN

10 decembrie 2009

nr. 121 /8

Privind instituirea „telefonului de încredere”
pentru recepţionarea informaţiei şi sesizărilor
despre faptele de tortură, tratamente
sau pedepse inumane ori degradante
În scopul eficientizării măsurilor urgente pentru combaterea şi prevenirea
torturii, tratamentelor şi pedepselor inumane sau degradante, pentru
investigarea cazurilor de tortură şi rele tratamente ce au avut loc în aprilie
2009, realizării unei
colaborării eficiente cu societatea civilă în vederea
oferirii posibilităţii de informare a procurorilor din prima sursă despre
comiterea unor astfel de fapte, precum şi în scopul instituirii unui mecanism
efectiv de monitorizare a procesului de urmărire penală în aceste cauze,
conducându-mă de prevederile art.27 alin.(2), lit. c) din Legea cu privire la
Procuratură,
O R D O N:
1. Instituirea în cadrul tuturor procuraturilor teritoriale şi specializate a
„telefonului de încredere” pentru recepţionarea informaţiei şi sesizărilor despre
comiterea faptelor de tortură, tratament sau pedepse inumane ori degradante
(anexa nr.1).
2. Procurorii teritoriali şi specializaţi sunt responsabili de instalarea şi
organizarea activităţii „telefonului de încredere”, de examinarea şi soluţionarea
informaţiei şi sesizărilor parvenite prin intermediul acestuia în conformitate cu
legea.
3. Procurorii teritoriali şi specializaţi vor desemna un procuror
responsabil de administrarea „telefonului de încredere”, care va recepţiona,
înregistra şi prezenta procurorului superior informaţia şi sesizările despre
cazurile de tortură şi relele tratamente.

4. Înregistrarea informaţiei şi sesizărilor despre tortură şi relele
tratamente parvenite prin „telefonul de încredere” şi evidenţa măsurilor
întreprinse pe marginea acestora se va efectua într-un registru special, sigilat,
cu filele numerotate, întocmit conform modelului din anexă nr.2 la prezentul
ordin.
5. Procurorii teritoriali şi specializaţi vor face public prin intermediul
presei scrise, electronice, altor mijloace de informare în masă a numerelor
„telefonului de încredere”, cu remiterea spre afişare în adresa organelor
administraţiei publice municipale, raionale, orăşeneşti şi săteşti, în unităţile de
gardă ale comisariatelor de poliţie.
6. În cadrul Procuraturii Generale se instituie ,,telefonul de încredere”
sub nr. 27-94-57 şi 27-30-27. Se desemnează responsabil de administrarea
,,telefonului de încredere” procurorul şef al secţiei combatere tortură din cadrul
Procuraturii Generale dl. Ion Caracuian.
7. Serviciul de presă al Procuraturii Generale va plasa prezentul ordin şi
lista numerelor „telefonului de încredere” a procuraturilor teritoriale şi
specializate pe pagina electronică a Procuraturii Republicii Moldova.
8. Controlul executării prezentului ordin se dispune procurorului – şef al
Aparatului Procurorului General.
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