APEL
Cerem autorităţilor centrale să investigheze şi să pedepsească prompt toţi
responsabilii, cu referire la moartea recentă a tânărului Andrei Brăguţa, în
Penitenciarul Nr. 16
1 septembrie 2017
Organizaţiile semnatare au luat act şi condamnă indiferenţa instituţiilor statului faţă de
moartea suspectă a dl Andrei BRĂGUŢA, în Penitenciarul Nr. 16. Suntem indignaţi de
modul în care autorităţile nu vor să-şi asume nici o responsabilitate privind obligativitatea
îngrijirilor medicale decente, lipsa cărora a dus la decesul subit al tânărului, ce se afla în
custodia şi responsabilitatea statului.
Sunt revoltătoare bâlbâielile instituţiilor statului, care, până în acest moment, nu au venit
cu nici o explicaţie clară privind cauzele şi condiţiile decesului şi nici despre cine se face
responsabil de moartea tânărului.
Organizaţiile semnatare SOLICITĂ:
1. Inspectoratului General de Poliţie al RM – să iniţieze, în mod urgent, o anchetă

internă cu privire la atragerea la răspundere disciplinară şi penală a tuturor
poliţiştilor implicaţi în maltratarea şi moartea tânărului Brăguţa Andrei şi să
informeze societatea, cât de curând posibil, cu privire la rezultatele acestei anchete
interne.
2. Procuraturii Generale a RM – să prezinte zilnic informaţii oficiale privind

mersul anchetelor, să efectuieze o anchetă penală promptă cu privire la alegaţiile
de tortură pe acest caz, cercetând, în termeni cât mai restrânşi, transparent, prompt
şi eficient, toate circumstanţele privind alegaţiile de tortură pe acest caz, cu
atragerea la răspundere a tuturor vinovaţilor de admitere a asemenea tratamente
inumane şi degradante în custodia statului.
3. Consiliului Superior al Magistraturii – să atragă la răspundere disciplinară, până

la concedierea judecătorului de instrucţie, care a emis, cu încălcare flagrantă de
lege, încheierea cu privire la aplicarea termenului maxim de arest pentru o
contravenţie minoră în cazul acestui tânăr.
4. Ministerului Justiţiei al RM – să pedepsească din punct de vedere disciplinar

şeful Penitenciarului nr. 16, inclusiv personalul medical al penitenciarului
nominalizat, pentru abuz şi neglijenţa vădită de serviciu, soldată cu mortea unui
om, în condiţii incerte, şi să facă publice rezultatele anchetei.
5. Departamentului Instituţiilor Penitenciare – să efectuieze o anchetă internă

transparentă, cu atragerea reprezentanţilor ombudsmanului şi a societăţii civile, cu
privire la toate circumstanţele omorului tânărului Brăguţa Andrei, cu atragerea la
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răspundere a tuturor angajaţilor din insituţia penitenciară vizată, vinovaţi de abuz
şi neglijenţă în serviciu.

Au semnat:
Amnesty International Moldova,
Asociaţia Presei Independente,
A.O. Comunitatea "WatchDog.MD",
Asociaţia Obştească BIOS,
Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
Promo-LEX,
RCTV Memoria,
Transparency International-Moldova,
Centrul de Investigaţii Jurnalistice,
Centrul de Politici şi Reforme,
Asociaţia Femeilor Avocate,
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT,
ADR Habitat,
Centrul de Apărare a Drepturilor Pacienţilor şi Invalizilor,
Centrul Tehnologiilor Informaţionale şi Analitice,
Institutul de Politici Publice,
Avocata Veronica Mihailov-Moraru.
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