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Scurt istoric

Înființată în 1990, APADOR-CH contribuie, de peste 20 de ani, la cunoașterea și respectarea
drepturilor omului în România. Asociația monitorizează în special respectarea drepturilor
fundamentale pentru categoriile defavorizate – arestați, deținuți, dependenți de droguri, minori,
lucrători sexuali etc – dar face demersuri și pentru informarea cetățenilor în general, cu privire la
drepturile pe care le au și cum să le ceară.
APADOR-CH oferă consultanță persoanelor care doresc să se adreseze Curții Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) după epuizarea căilor de judecată în instanțele interne și, în anumite
cazuri cu potențial strategic, din aria de interes și de expertiză a asociației, oferă și reprezentare
gratuită în instanța europeană.
În același timp, asociația monitorizează activitatea instituțiilor statului și reacționează ori de
câte ori există amenințări la adresa drepturilor fundamentale, prin luări de poziție publice sau prin
advocacy legislativ.

Pentru perioada 2012-2015, APADOR-CH are următoarele obiective strategice:
1. Creşterea gradului de implementare a hotărârilor de drepturilor omului în ordinea de drept
internă;
2. Dezvoltarea unor mecanisme eficiente de respectare a drepturilor persoanelor private de
libertate;
3. Dezvoltarea unor practici şi mecanisme instituționale pentru creşterea transparenței şi bunei
guvernări;
4. Luarea de poziții împotriva amenințărilor la adresa drepturilor omului;
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Drepturile omului în România anului 2013
Anul 2013 a fost marcat de un reviriment al reacțiilor societății românești la diverse încălcări ale
drepturilor omului și de ample manifestații de stradă, probabil cele mai mari din ultimele decenii.
Acestea sunt influențe ale fenomenelor similare din alte părți ale lumii, dar și efecte pozitive ale unui an
2012 marcat de instabilitate politică în România.
Creșterea interesului pentru problematica drepturilor omului și a statului de drept în rândul
publicului larg a atras și creșterea vizibilității APADOR-CH. Asociația și-a regândit în ultimul an modul
de a-și comunica mesajele și a venit astfel în întâmpinarea nevoilor de informare exprimate în special în
mediul virtual, prin îmbunătățirea site-ului propriu, crearea unui blog și prezența permanentă pe rețelele
de socializare.
O mai bună coordonare a eforturilor cu alte organizații neguvernametale a sporit impactul
reacțiilor publice comune cu privire la diverse încercări de încălcare a unor drepturi civile venite din
partea instituțiilor publice.
Nu în ultimul rând, la mijlocul lui 2013 a avut loc o schimbare de conducere executivă a
asociației, iar mica echipă APADOR-CH s-a înnoit cu doi noi membri, aceștia venind cu un suflu nou,
necesar în orice organizație.
Raportul de față prezintă pe scurt cele mai importante proiecte și realizări ale APADOR-CH din
2013, precum și actualizări ale programelor multianuale pe care organizația le derulează în domeniile
consacrate: supravegherea respectării drepturilor omului, consultanță juridică și advocacy legislativ.
Dacă doriți să aprofundați informațiile despre activitatea noastră curentă sau doriți să vă alăturați
asociației prin acțiuni de voluntariat sau donații, vizitați site-ul www.apador.org.

Maria Nicoleta Andreescu
Director executiv APADOR-CH
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Proiecte 2013
Pe lângă activitățile obișnuite ale organizației și programele multianuale pe care le gestionează, în 2013
APADOR-CH a derulat câteva proiecte distincte. Unele dintre ele au început și s-au încheiat în același
an, altele – cum este cazul Mecanismului Național pentru Prevenirea Torturii – se vor încheia în anii
următori.

Consiliul Național de Integritate – ce este și ce ar
trebui să fie
Consiliul Național de Integritate (CNI) este un organism
reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu
activitate nepermanentă. CNI este pentru Agenția Națională de
Integritate (ANI) o structură oarecum similară consiliului director
pentru o asociație.
Proiectul APADOR-CH s-a derulat în 2013 și a vizat
monitorizarea deciziilor luate de CNI în acest interval, participarea
la ședințele CNI, elaborarea unei analize juridice a cadrului
legislativ ce stă la baza funcționării CNI și discuții individuale cu
diverși membri (actuali sau foști) ai acestui organism, pentru a
determina eventuale disfuncționalități și îmbunătățiri ale structurii
de funcționare.
Concomitent s-a derulat o campanie de informare a publicului
privind rolul CNI.

Publicarea bugetelor penitenciarelor

În baza legii accesului la informații de interes public, APADOR - CH a cerut tuturor închisorilor
din țară să facă publice bugetele din ultimii trei ani. Au fost colectate astfel bugetele tuturor celor
46 de penitenciare din țară și publicate pe site-ul APADOR-CH.
Analizându-le, APADOR-CH a aflat modul în care sunt cheltuiți banii în centrele de detenție, ce
procent se referă la costurile de administrare și de personal și cât la alimentația și serviciile
medicale sau sociale pentru deținuți.
Analiza APADOR-CH arată că România cheltuiește mai puțin decât media europeană pe zi cu un
deținut. Adică 20 de euro/zi față de 90 de euro/zi media europeană. Iar două treimi din această
sumă merg în administrare și în costuri de personal, lăsând mai puțin de 1/3 pentru alimentația și
îngrijirea deținuților.
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Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii
Multe dintre proiectele derulate de
APADOR-CH în România în ultimii
ani se înscriu în aria de activitate și
responsabilități a unui mecanism pe
care majoritatea țărilor dezvoltate îl
au, dar care lipsește României:
mecanismul Național pentru
Preverirea Torturii (MNPT)
Începând din 2009 APADOR-CH a
făcut advocacy pentru implementarea
Protocolului Opțional la Convenția
ONU împotriva Torturii (OPCAT),
ceea ce presupune, pe de o parte,
înființarea unui MNPT în România, iar
pe de altă parte armonizarea legislației
referitoare la privarea de libertate în
toate formele ei, inclusiv pentru „conducere administrativă la secție”; transparentizarea și eficientizarea
bugetelor penitenciarelor; monitorizarea condițiilor de detenție etc.
România se află deja în al doilea termen acordat de CAT pentru instituirea Mecanismului Național
pentru Prevenirea Torturii (MNPT), după ce în 2009 a obținut o amânare de trei ani, iar anul trecut
când primul termen a expirat a mai cerut și primit o prelungire de doi ani. MNPT ar trebui să existe și
să funcționeze până în noiembrie 2014.
În cadrul proiectului pentru înființarea MNPT în România, APADOR-CH a derulat o campanie de
informare a publicului și a organizat la București o conferință internațională ce a reunit experți din alte
țări și funcționari din structurile implicate ale statului român.

Tot în 2013 a avut loc a 50-a sesiune a Comitetul împotriva Torturii, la Geneva, care a inclus pe
ordinea de zi o secțiune specială pentru România. Comitetul a îndemnat România să prezinte un
plan concret și realist pentru înființarea MNP, moment pe care România l-a ratat trimițând la
Geneva un reprezentant total nepregătit care a improvizat un discurs plin de promisiuni
nefondate.

În prezent există în Parlament două proiecte de lege pentru înființarea MNPT – unul în care
mecanismul ar fi în subordinea instituției Avocatului Poporului, celălalt în care MNPT ar fi o
instituție independentă sub control parlamentar. APADOR-CH a contribuit la amândouă cu
sugestii.
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APADOR-CH le-a pus ecusoane gardienilor

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a decis în 2013 să
implementeze o soluție propusă de APADOR-CH, prin care fiecare gardian
din trupele de intervenție din închisori – așa numiții mascați – să poarte un
ecuson vizibil cu numărul de identificare. Când știu că pot fi identificați de
deținuți, gardienii sunt înclinați să se abțină de la abuzuri.
Măsura este în curs de implementare în toate penitenciarele din țară și acum
APADOR-CH face demersuri pentru extinderea aceleiași bune practici și în
rândul forțelor de poliției și jandarmerie.

Monitorizarea condițiilor de detenție a minorilor
Din ianuarie 2013, APADOR-CH e parte într-un proiect internațional adresat minorilor privați de
libertate. Proiectul se derulează în România, Ungaria, Bulgaria și Polonia și urmărește să analizeze
cadrul legislativ și modul în care acesta este aplicat, cu privire la lipsirea de libertate a minorilor. Se
urmărește identificarea modului în care regimul juridic și practica se raportează la standardele
internaționale și diferențele/asemănările care există în această privință între statele participante.
În 2013 experții APADOR-CH au vizitat patru astfel de locuri de detenție și reeducare destinate
minorilor: Tichilești, Târgu Mureș, Bacău și Târgu Ocna. Printre rezultatele vizitelor s-a evidențiat
nevoia de îmbunătățire a condițiilor de deținere în unele centre, a programelor socio-educative și a
asistenței medicale.
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Curtea Europeană pentru Drepturile Omului
Consultanță & Reprezentare CEDO
APADOR-CH reprezintă în prezent
în fața CEDO următoarele cazuri:









 Flămânzeanu, Rădulescu și
Rusu - se plâng de condițiile de
detenție din România;
 Șerban Marinescu - un caz
strategic APADOR – CH - a fost
susținut de avocații asociației și în fața
instanței naționale, începând cu anul
2007. În octombrie 2013 plângerea sa
a fost trimis la CEDO, pe articolul 3
din Convenția Europeaă a Drepturilor
Omului. Marinescu a fost bătut de
polițiști într-o secție de poliție din București, dar în cei șase ani scurși de la incident nicio
anchetă nu a fost făcută împotriva agresorilor;
Victor Stanciu a fost oprit în noiembrie 2012 de către o patrulă de poliție, și pentru că a refuzat
să se identifice a fost dus la secția de poliție nr. 19 din București, unde a fost bătut. Plângerea lui
a fost trimisă la CEDO în octombrie 2013, pe articolul 3 din Convenție;
În martie 2013, APADOR-CH a intervenit în cazul Al - Nashiri vs. România - un caz legat de
presupusele centre secrete de detenție ale CIA în România -, aflat pe rolul CEDO. APADOR-CH
a susținut că ancheta efectuată de autoritățile române în acest caz nu a fost eficientă;
În cazul Mocanu și alții vs. România (cazul Mineriadei din 1990), avocatul APADOR-CH care îl
apără pe Aurel Stoica a făcut o cerere specială pentru a fi trimis în fața Marii Camere, care a fost
acceptată în aprilie 2013. În luna iunie au fost trimise observații și cererea de despăgubiri, iar în
octombrie 2013 a avut loc audierea.
Intervenient în calitate de terță parte în MC și AC vs. România, un caz ce privește lipsa unor
anchete efective în urma brutalizării a doi participanți la o parada gay în București de către
persoane fizice.

APADOR-CH a oferit consultanță juridică în 2013 pentru mai mult de 150 de persoane care au
dorit să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului.
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Cazuri câștigate la CEDO în 2013
Hotărârea CEDO din 8 ianuarie 2013, în cazul Bucur și Toma vs. România, a dat dreptate reclamanților.
România a fost sancționată pentru interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice și pentru pedepsirea
unui fost ofițer de informații că a divulgat publicului acest fapt. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
s-a pronunţat în cauza Bucur și Toma c. României, astfel: a reținut încălcarea de către statul român a
articolului 38 (obligația de a coopera cu Curtea), a articolului 6 (dreptul la un proces echitabil), a
articolului 10 (dreptul la liberă exprimare), a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de
familie) și a articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
(Conventie).
APADOR-CH a sustinut demersurile reclamanților, atât logistic cât și prin avocatii cu care colaborează.
Statul român a plătit daune morale în valoare de 20.000 de euro lui Constantin Bucur și 7.800 de euro lui
Mircea Toma și fiicei sale Sorana.

România condamnată la CEDO pentru condițiile din penitenciare
APADOR-CH a continuat și în 2013 programul de susținere a unor litigii strategice în fața CEDO pe
tema condițiilor din închisori. În același timp România a continuat să fie condamnată de instanța
europeană pentru condițiile proaste de detenție. Conform unui oficial al Administrației Naționale a
Penitenciarelor (ANP), suma pe care România trebuie s-o plătească reclamanților, ca despăgubiri,
depășește 600.000 de euro.
În cazul Iacov Stanciu vs. România (35972/05), în care APADOR-CH a fost intervenient, CEDO
a condamnat statul român pentru încălcarea articolului 3 din Convenție - dreptul de a nu fi
supus unui tratament degradant - și a decis că problemele legate de condițiile de detenție din
penitenciarele românești sunt recurente, prin urmare a cerut României să rezolve problemele de
sistem. Guvernul a aprobat un memorandum de măsuri, la 12 iunie 2013, dar până acum nu s-a
pus vreo măsură în aplicare și nu s-a produs nicio schimbare notabilă în condițiile de detenție.

Alte cazuri de condamnări ale României, în care deciziile CEDO citează rapoartele APADOR-CH din
penitenciare: Cazul Ahmad Ali vs. România; Cazul Vasilescu vs. România; Cazurile Necula și Mihăilă
vs. România.
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Activități multianuale
Monitorizarea respectării drepturilor omului în spațiile de detenție

În 2013, APADOR-CH a continuat monitorizarea aresturilor poliției și a peniteciarelor. Rezultatele
indică ușoare ameliorări ale condițiilor în unele penitenciare, dar per total supraaglomerarea rămâne o
problemă de sistem pentru care nu se face nimic, iar asistența medicală este de multe ori deficitară.
Au fost vizitate 18 penitenciare și aresturi din țară, dintre acestea 3 au fost penitenciare pentru minori și
tineri (Tichilești, Târgu Mureș și Bacău), unul a fost un centru de reeducare minori (Târgu Ocna), 8
penitenciare (Rahova, Mărgineni, Gherla, Timișoara, Târgșor, Slobozia, Arad, Tulcea) și 6 aresturi de
poliție (Mehedinti, Cluj, Timiș, Tulcea, Constanța și București).

Abuzuri ale forțelor de ordine în România

Cazul Ninel Onțică
Cazul Ion Cucăilă
Cazul Pungești
În România anului 2013 se mai înregistrează încă suficiente cazuri de abuzuri ale forțelor de ordine
asupra cetățenilor. Fie că e vorba de cazuri singulare, precum Ion Cucăilă, bătut la Târgu Jiu de poliție și
băgat în spital, fie că e vorba de intimidări ale unor comunități, precum cazul Pungești.
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Cazul Ion Cucăilă

Detalii despre cazul lui Ion
Cucăilă, bătut de polițiști în
Târgu Jiu

Cazul Ninel Onțică

Ion Cucăilă, bătut de polițiști și lăsat pe marginea
drumului, în Târgu Jiu, România 2013

Pe durata arestului lui Onțică,
APADOR-CH a făcut
numeroase demersuri către
conducerea arestului și către
Ministerul Afacerilor Interne
pentru ca deținutul să
primească metadonă, întrucât
el se afla deja într-un
program de substituție de
droguri prescris de medic.
Demersurile asociației au
rămas fără rezultat, Onțică a
suferit simptome severe de
sevraj și a murit la câteva luni
după eliberare.
Cazul său va fi adus în fața
CEDO de către APADORCH, la cererea mamei lui.

Cazul Ion Cucăilă
Cât te costă o bătaie soră cu moartea la Târgu Jiu
„Eu tot întrebam, da ce făcui, pentru ce mă bateți? Și ei îmi zicea că ce, mă, ești
șmecher, ai lanț la gât! Am dat să pun mâna pe telefon, zic stați să chem și io un
avocat, că ce făcui, de mă bateți, nu? Și îmi suciră cartela în telefon și bateria, și-mi
deteră și mai tare, că ce, am figuri în cap? Când îmi dete unul un bocanc în burtă
simții că îmi crapă ochii și văzui numai steluțe verzi așa, și mi se făcu burta ca de
piatră așa. Simții că mor atuncea atuncea!„
Ion Cucăilă

Raportul APADOR-CH
privind cazul Onțică
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Concluziile raportului
APADOR-CH au fost că
drepturi fundamentale,
prevăzute în Constituție, ale
localnicilor comunei Pungești
(fie ei protestatari sau nu)
sunt încălcate.
Localnicilor li s-au retrâns
dreptul la liberă circulație
(Art. 25), dreptul la libertatea
de exprimare (Art. 30),
dreptul la informație (Art.
31), dreptul la liberă întrunire
(Art.39) .
Sub pretextul menținerii
ordinii publice și fără vreo
informare publică oficială,
sătenii trăiesc zi de zi ca sub
asediu.

Pungești, Vaslui, România 2013, asediul forțelor de
ordine asupra unei comune

Cazul Pungești
Restrângerea drepturilor unor cetățeni care se opun
explorării gazelor de șist la ei în comună
În decembrie 2013 APADOR-CH a făcut o deplasare în comuna Pungești, județul Vaslui,
ca urmare a evenimentelor din toamna aceluiași an, în care sătenii s-au opus explorării
gazelor de șist în comuna lor, iar forțele de ordine le-au reprimat protestul cu violență. În
urma acestor proteste a fost instituită în comună zona specială de securitate, ceea ce le
restrânge drastic drepturile cetățenești.

APADOR-CH a considerat
că decizia autorităților de
instituire a zonei speciale de
siguranță publică este
excesivă și a solicitat
anularea ei, însă până la data
întocmirii acestui raport
situația e neschimbată

Raportul APADOR-CH
Video APADOR-CH făcut cu
ocazia vizitei la Pungești
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Comunicare publică
Informații utile

Pe fondul înmulțirii protestelor în România, și ca urmare a creșterii interesului cetățenesc pentru
drepturile omului, APADOR-CH a instituit o secțiune specială pe site-ul/blogul propriu dedicată
informațiilor utile.
Aici au fost publicate, spre exemplu:
-

Tot ce trebuie să știi despre noile proceduri ale CEDO, modificate de la 1 ianuarie 2014
Ce trebuie să ştii şi să faci dacă ai fost dus (mai ales cu forţa) la sediul Poliţiei

Reacții la încălcări ale drepturilor omului și Advocacy legislativ

Advocacy la executarea hotărârilor judecătorești CEDO
În 2013 Consiliul Europei a inițiat o consultare publică cu privire la viitorul pe termen lung al Curții Europene a
Drepturilor Omului. APADOR-CH a informat și consultat la rândul ei publicul român în ceea ce privește procedurile
și mecanismele CEDO și a invitat oamenii să propună îmbunătățiri ale activității Curții.
Pe baza acestei consultări, adăugând ideile membrilor și personalului asociației, APADOR-CH a făcut recomandări,
pe care le-a prezentat CEDO.

Propunerile
APADOR de
modificare a
Constituției
României

Reacția APADORCH la decizia de
dizolvare arbitrară a
ONG-urilor pe
motiv de denumire
nepotrivită

Deciziile CSAT nu sunt mai presus de lege, reacția
APADOR-CH la declarația domnului Prim-Ministru Victor
Ponta, referitoare la faptul că înregistrarea convorbirilor
telefonice efectuate pe baza cartelelor preplătite a fost
decisă de Consiliul Suprem de Apărare a Țării
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Reacția APADOR-CH la secretizarea informațiilor
publice ale Ministerului Sănătății

Reacția APADOR-CH și a altor 35 de organizații, față
de reincriminarea insultei și a calomniei de către
Parlamentul României, parte a unui demers extins
de modificare a Codului Penal.

Pe fondul protestelor din toată țara, la
adresa exploatărilor de la Roșia Montană
APADOR-CH și ActiveWatch condamnă
public folosirea legii penale pentru a
intimida persoane care își exercită dreptul
la liberă exprimare și libertatea de a
participa la întruniri publice, ambele
consacrate și protejate de Convenția
Europeană a Drepturilor Omului.

În cazul Mătase, cetățean româno-american acuzat de crimă în Texas și refugiat în România, APADOR-CH a solicitat
autorităților române să obțină garanții din partea SUA înainte de extrădare, pentru a se asigura că cetățeanul Mătase nu
va fi condamnat la moarte – pedeapsă abolită în UE.

APADOR-CH cu 21 de alte ONG-uri care pledează pentru drepturile civile din Europa au semnat o
scrisoare deschisă a comisarului european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie Viviane
Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene. Am cerut standard minimal al UE în arest.

APADOR-CH și alte nouă organizații au depus o cerere de intervenție de tip „amicus curiae” la Curtea Constituțională,
privind neconstituționalitatea unor articole din Ordonanța privind insolvența, care afectau în mod direct societățile
media, deci libertatea presei.
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Apariții în media

http://a1.ro/uncategorized/de-astazi-la-observator-o-ancheta-de-senzatie-roantanamo-inchisoriloe-ciaDiana-Olivia Hatneanu, fost director executiv APADOR-CH, la Antena 3, despre documentarul Roantanamo și
din-romania-id146000.html
implicarea României în programul secret al CIA cu răpiri, tortură, transferuri și închisori secrete. – Antena 3

Maria Nicoleta Andreescu, Director executiv APADOR-CH, citată de presa engleză în problema abuzurilor de la
Pungești, județul Vaslui. – The Guardian

APADOR-CH şi ActiveWatch semnalează Curții Constituționale caracterul discriminatoriu al Codului
insolvenţei. Reprezentanţii APADOR-CH şi ActiveWatch au depus la Curtea Constituţională o informare
„amicus curiae” prin care aduc la cunoştinţa Curţii punctul lor de vedere referitor la discriminarea societăţilor
media prin unele articole din OUG nr. 91/2013 privind insolvenţa. – Mediafax.

Costi Rogozanu: „Un comunicat foarte important de la APADOR CH în care atrag atenţia despre cum a ocolit
Avocatul Poporului chestiunea esenţială, problema discriminării, în sesizarea către Curtea Constituţională. Cu
alte cuvinte, s-a prefăcut că reacţionează, dar de fapt a întins o cursă: a ocolit problema de fond, de ce doar
presa este lovită prin ridicarea de licenţă în cazul insolvenţei?” - VoxPublica
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APADOR-CH cere Ministerului Justiţiei (MJ) şi Ministerului Afacerilor Externe (MAE) să obţină „garanţii clare şi
ferme" că românul suspectat de uciderea soţiei şi a unuia dintre fii săi în SUA, Camil Mătase, nu va fi executat în statul
Texas, unde încă se aplică pedeapsa cu moartea. Mediafax

Raportul APADOR-CH, pe marginea evenimentelor de la Pungești, Vaslui, pe site-ul american CNN
CNN

Maria Nicoleta Andreescu, Director executiv APADOR-CH, citată pe tema proiectului de lege pentru colectarea
datelor personale ale celor care folosesc cartele telefonice preplătite. România liberă

26 iunie, Ziua internațională pentru susținerea victimelor torturii, intervenție radiofonică la RFI a Directorul
executiv al APADOR-CH. – Radio France International

Avocatul APADOR-CH, Nicoleta Popescu, la emisiunea despre Codul insolvenței și cum afectează el libertatea
presei, la Realitatea TV
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Finanțatori

În anul 2013, activitatea APADOR-CH a fost susținută financiar de:
•

Balkan Trust for Democracy

•

Comisia Europeană

•
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile prin Fondul de Acțiune Rapidă din cadrul
Programului de finanțare Fondul pentru Inovare Civică
•

Open Society Intitute’s Human Rights and Governance Programme

•

United Nation Voluntary Fund for Victims of Torture

Credit foto:
APADOR-CH, Miliția Spirituală, Cătălin Georgescu, siteul oficial CEDO, Darren Heath, Dollores Benezic

