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Premisele de reformare a Comisiei 
pentru Drepturile Omului din cadrul ONU

Înfi inţată de Adunarea Generală a ONU în 1947 în 
baza art. 68 din Cartă, Comisia pentru Drepturile Omu-
lui a elaborat Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui, adoptată la 10 decembrie 1948, două pacte interna-
ţionale şi alte cîteva convenţii internaţionale. În forma 
iniţială, Comisia s-a manifestat prin acţiuni şi rezultate 
forte notabile, însă, pe parcurs, capacitatea sa de a-şi 
îndeplini sarcinile în faţa noilor provocări de protec-
ţie a drepturilor omului a fost subminată de politizarea 
dintre sesiuni, cît şi de selectivitatea activităţilor. 
În acest context, Secretarul General a propus în rapor-
tul său din martie 2005, intitulat „În mai mare libertate: 
către dezvoltare, securitate şi drepturile omului pentru 
toţi”, crearea Consiliului pentru Drepturile Omului, 
subliniind necesitatea reformării mecanismelor ONU 
în scopul asigurării transparenţei şi efi cienţei acestora, 
refl ectării realităţii secolului XXI şi promovării soluţi-
ilor prioritare a problemelor din domeniul drepturilor 
omului, astfel încît să responsabilizeze statele lumii faţă 
de cetăţenii proprii, dar şi în raport cu celelalte state, 
privind respectarea valorilor fundamentale.
Reformele propuse vizau atît organele executive, cît şi 
cele inter-guvernamentale din cadrul ONU. Raportul 
Secretarului General a adus în discuţie chestiunea refe-
ritor la tendinţa statelor de a obţine statutul de membru 
al Comisiei doar pentru a se proteja de eventualele cri-
tici sau de a supune criticilor celelalte state, nu însă şi 
pentru a asigura protecţia drepturilor omului.

Crearea Consiliului pentru Drepturile Omului

Prin Rezoluţia Adunării Generale 60/251 din 15 mar-
tie 2006, Comisia pentru Drepturile Omului a fost în-

locuită cu Consiliul pentru Drepturile Omului. Acesta 
este un organism inter-guvernamental destinat dialo-
gului în chestiuni tematice legate de drepturile omului 
incorporate în Declaraţia Universală, inclusiv violările 
grave şi sistematice de drepturi ale fi inţei umane. 
Principalul obiectiv constă în a ajuta statele să aplice 
angajamentele asumate de drepturile omului prin edu-
caţie şi instruire, formare a capacităţilor proprii pen-
tru soluţionarea numeroaselor probleme cu suportul 
asistenţei tehnice externe. Consiliul evaluează periodic 
situaţia în domeniu din statele membre ale ONU, pro-
punînd Adunării Generale recomandări pentru dezvol-
tarea în continuare a valorilor internaţionale privind 
drepturile omului. 
Fiind un organ subsidiar al Adunării Generale, Con-
siliul este responsabil în faţa membrilor ONU de pro-
movarea respectului universal pentru toate drepturile 
omului şi libertăţile fundamentale, fără nici un fel de 
distincţie şi într-o manieră echitabilă. Activitatea sa 
este ghidată de principiile universalităţii, imparţialităţii, 
celerităţii, obiectivităţi şi non-selectivităţii, de dialogul 
internaţional al cooperării constructive. Rezoluţia pre-
vede evaluarea şi raportarea Adunării Generale a activi-
tăţii Consiliului după cinci ani de la data înfi inţării. 
Statele membre ale ONU au aprobat cu o majoritate 
covîrşitoare formarea unui nou Consiliu: 170 pro şi 4 
împotrivă. Printre oponenţii ideii se afl a şi SUA, care a 
încercat sa impună criterii mai dure de acceptare într-
un astfel de organism. Formula compromisului fi nal 
s-a regăsit în constituirea Consiliului din 47 de mem-
bri, aleşi cu majoritatea voturilor membrilor ONU pe 
o perioadă de trei ani, pe principiile angajamentului şi 
gradului de respectare a drepturilor omului, al  repre-
zentării geografi ce echitabile. Membrii Consiliului nu 
sunt eligibili pentru a fi  realeşi timp de două mandate 
consecutive. 
Componenţa Consiliului se înnoieşte anual cu o trei-
me. Alegerea este deschisă pentru toate naţiunile state 
membre ale ONU, fi ecare dintre acestea trebuind să în-
trunească majoritatea voturilor Adunării Generale ex-
primate secret şi direct. Potrivit principiului repartizării 
geografi ce echitabile, locurile sunt distribuite în Consi-
liu între grupurile regionale, după cum urmează: statele 
africane −13 locuri; asiatice − 13 locuri; est-europene − 
6 locuri; americano latine şi Caraibe − 8 locuri; vest-eu-
ropene şi altele − 7 locuri. Membrii Consiliului sunt ve-
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rifi caţi periodic în timpul exercitării mandatului. Adu-
narea Generală poate suspenda cu majoritatea a două 
treimi din membrii prezenţi statutul oricărui membru 
al Consiliului dacă se constată comiterea încălcărilor 
grave şi sistematice ale drepturilor omului. Pînă în pre-
zent, Statele Unite a cerut interzicerea candidaturilor 
unor ţări supuse sancţiunilor din cauza violării dreptu-
rilor fundamentale. 
Lucrările Consiliului se desfăşoară la ofi ciul ONU de la 
Geneva. Au loc cel puţin trei sesiuni pe an, inclusiv una 
principală, cu durata totală nu mai mică de zece săp-
tămîni. Consiliul poate să se întrunească şi la cererea 
unui membru, avînd susţinerea a unei treimi din cole-
gii săi. La activitatea acestuia pot participa observatori, 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi in-
terguvernamentale, ai instituţiilor naţionale, agenţiilor 
preocupate de drepturile omului.

Evaluarea periodică universală

La un an după prima reuniune, la 18 iunie 2007, Con-
siliul a adoptat „pachetul de consolidare instituţiona-
lă” care furnizează elemente pentru ghidarea activităţii 
sale viitoare. Acest important document include un 
nou mecanism de evaluare periodică universală, care 
permite aprecierea situaţiei de drepturile omului în 
toate cele 192 state membre ale ONU. Mecanismul este 
complementar celui al Comitetelor ONU pentru mo-
nitorizarea respectării Convenţiilor ONU. Procedura 
de evaluare periodică are drept obiective îmbunătăţirea 
situaţiei drepturilor omului în statele ONU, îndeplini-
rea obligaţiilor asumate de către state în acest domeniu, 
estimarea evoluţiilor pozitive şi a provocărilor cu care 
se confruntă statele. Totodată, implementarea procedu-
rii urmăreşte scopul îmbunătăţirii capacităţii statelor 
prin acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă, sti-
mularea schimbului de bune practici, sprijinirea coo-
perării în promovarea şi protecţia drepturilor omului, 
încurajarea conlucrării maxime cu Consiliul, cu Biroul 
Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, alte 
organe specializate în domeniu. Fiind unul dintre prin-
cipalele mecanisme de lucru ale Consiliului, procedura 
este concepută pentru a asigura implicarea totală a sta-
tului evaluat, identifi carea nevoilor sale de dezvoltare a 
capacităţilor, garantînd un tratament egal pentru fi eca-
re ţară supusă evaluării. Faptul determină un proces de 
cooperare în cadrul ONU până în 2011 inclusiv, când 
vor fi  revizuite situaţiile în domeniul drepturilor omu-
lui din fi ecare ţară membră a ONU. 
În prezent nu există un alt mecanism universal de acest 
gen. Procedura de evaluare periodică este unul din ele-
mentele cheie ale Consiliului, care aminteşte membrilor 
săi despre responsabilitatea respectării depline şi pune-
rii în aplicare a tuturor drepturilor omului şi a libertăţi-

lor fundamentale. Scopul fi nal al acestui nou mecanism 
este de a îmbunătăţi situaţia drepturilor omului în toate 
ţările şi a remedia încălcările în domeniu oriunde ar 
apărea. 
Toate statele membre ale ONU vor fi  revizuite la fi ecare 
patru ani, 48 de ţări fi ind evaluate în fi ecare an. Toţi 47 
de membri ai Consiliului vor fi  evaluaţi în timpul man-
datului. La 21 septembrie 2007, Consiliul a adoptat un 
calendar detaliat privind ordinea luării în considerare a 
celor 192 de state membre ale ONU în perioada primu-
lui ciclu de patru ani (2008-2011). Aplicarea procedurii 
în privinţa Republicii Moldova este planifi cată pentru 
anul 2011. Fiecare ţară evaluată este asistată de gru-
puri de trei state, cunoscut sub numele de „troică”, care 
servesc ca raportori. Pentru fi ecare evaluare „troica” se 
selectează prin tragere la sorţi, desfăşurată anterior fi -
ecărei sesiuni de lucru a grupului de evaluare. 1 Biroul 
Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului asigură 
asistenţa şi expertiza necesară raportorilor.
Evaluarea se bazează pe informaţiile furnizate de către 
statul supus acestei proceduri, care poate avea forma 
unui „raport naţional”, precum şi orice alte informaţii 
considerate relevante de ţara respectivă, putînd a fi  pre-
zentate oral sau în scris, cu condiţia că sinteza în scris a 
informaţiilor nu va depăşi 20 de pagini, pentru a garan-
ta un tratament egal tuturor statelor şi a nu supraîncăr-
ca mecanismul. Statele membre sunt încurajate să ela-
boreze informaţii printr-un amplu proces de consultare 
la nivel naţional cu toate părţile interesate. 
Informaţiile suplimentare, precum datele din rapo-
artele experţilor independenţi în domeniul dreptu-
rilor omului şi a grupurilor, aşa-numitele Proceduri 
Speciale, cele ale Comitetelor şi altor entităţi ONU, 
informaţiile de la alte părţi interesate, inclusiv prezen-
tate de organizaţii non-guvernamentale şi instituţii 
naţionale pentru drepturile omului, sunt sistematizate 
de către Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile 
Omului, care pregăteşte un rezumat pe marginea lor nu 
mai mare de 10 pagini. Atît raportul statului, cît şi re-
zumatele Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturile 
Omului, trebuie să fi e gata cu şase săptămâni înainte de 
evaluarea desfăşurată de către Grupul de Lucru pentru 
a asigura distribuirea simultană de documente în cele 
şase limbi ofi ciale ale Naţiunilor Unite, în conformitate 
cu Rezoluţia Adunării Generale 53/208 din 14 ianuarie 
1999. 
Grupul de Lucru va evalua măsura în care statul res-
pectă obligaţiile care îi revin în domeniul drepturilor 
omului prevăzute în Carta Naţiunilor Unite, Declara-
ţia Universală a Drepturilor Omului, tratatele ratifi cate 

1 În perioada 1-12 Noiembrie 2010, reprezentantul Republicii Moldova a 
făcut parte din troica care a elaborat rapoarte de drepturile omului privind 
ţările Jamaica, Nepal şi Palau. 
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de statul membru în cauză, angajamentele voluntare şi 
asumate de către stat (de exemplu, politicile naţiona-
le în domeniul drepturilor omului şi / sau programele 
puse în implementare şi aplicarea dreptului internaţio-
nal umanitar).
În urma evaluării, „troica” elaborează un raport în for-
mă de rezumat al discuţiilor privind situaţia constata-
tă şi recomandările făcute. Statul are responsabilitatea 
pentru punerea în aplicare a recomandărilor cuprinse 
în raport. Procedura prevede că toate ţările sunt res-
ponsabile pentru progresele sau eşecurile în realizarea 
acestor recomandări. Cu ocazia celei de a doua evaluări, 
statul trebuie să furnizeze informaţii cu privire la ceea 
ce a făcut pentru punerea în aplicare a recomandărilor. 
Dacă este necesar, Consiliul poate rezolva cazurile în 
care statele nu sunt cooperante şi decide cu privire la 
măsurile pe care le ia în caz de neexecutare şi de lipsă 
de cooperare de către un stat evaluat.
Unele state au început deja sa pună în aplicare reco-
mandările formulate în cadrul procedurii de evaluare. 
Astfel, în Barbados a fost abolită pedeapsa obligatorie 
cu moartea prin modifi carea legislaţiei naţionale. Tuni-
sia şi-a îmbunătăţit sistemul naţional de raportare către 
Comitetele ONU care monitorizează aplicarea Conven-
ţiilor ONU. 
Cu toate că s-au constatat cîteva aspecte pozitive refe-
ritor la efi cienţa procedurii de evaluare, există încă un 
şir de factori care afectează calitatea acesteia. Bunăoară, 
statele sunt prea limitate în timp la realizarea dialogului 
în cadrul evaluării universale. Totodată, numărul re-
comandărilor formulate în privinţa unui stat a crescut 
vertiginos: de la 26 în cadrul primei sesiuni de lucru 
pînă la 137 în cadrul sesiunii a şaptea. Numărul mare 
de recomandări diminuează calitatea implementării ul-
terioare a acestora, iar peste 40 % din ele au un caracter 
prea general. De asemenea, ele pot descuraja statul de 
referinţă. 
Următoarea sesiune de evaluare a fost planifi cată pen-
tru perioada 24 ianuarie-2 februarie 2011, fi ind supuse 
procedurii şaisprezece state , printre care Georgia şi Es-
tonia.

Comitetul Consultativ al Consiliului

„Pachetul de consolidare instituţională” mai preve-
de şi un Comitet Consultativ, care furnizează Consi-
liului expertiză şi consiliere pe tematică problemelor 
de drepturile omului. Toate statele membre ale ONU 
pot propune sau sprijini candidaţi din regiunea lor în 
Comitet. La selectarea candidaţilor lor, statele ar tre-
bui să consulte instituţii naţionale pentru drepturile 
omului şi organizaţii ale societăţii civile. Scopul este 
de a asigura că cea mai bună experienţă posibilă este 
pusă la dispoziţia Consiliului. În acest scop, cerinţe-

le tehnice şi obiectivele de depunere a candidaturilor 
includ condiţii referitoare la competenţa şi experienţa 
recunoscută în domeniul drepturilor omului, la cali-
tăţile morale, independenţa şi imparţialitatea acestora. 
Persoanele care deţin poziţii decizionale în guvern sau 
în orice altă organizaţie sau entitate, fapt ce ar putea da 
naştere unui confl ict de interese cu responsabilităţile 
inerente mandatului de membru in acest Comitet, se 
exclud. Membrii aleşi în Comitet vor acţiona în capa-
citatea lor personal.
Consiliul va alege membrii Comitetului consultativ 
prin vot secret, din lista de candidaţi ale căror nume 
au fost prezentate în conformitate cu cerinţele con-
venite. Geografi c, se distribuie cinci mandate pentru 
statele din Africa, cinci − pentru statele din Asia, două 
− pentru statele din Europa de Est, trei − pentru statele 
din America Latină şi Caraibe, trei − pentru statele 
din Europa de Vest şi alte state. Membrii Comitetu-
lui consultativ sunt numiţi pentru o perioadă de trei 
ani. Aceştia sunt eligibili pentru realegerea lor încă o 
singură dată. 
Funcţia Comitetului consultativ este de a oferi expertiză 
în maniera şi forma solicitată de către Consiliu, concen-
trându-se în principal pe studii şi consultanţa bazată pe 
cercetare. Această expertiză trebuie să fi e prestată doar 
la cererea Consiliului, în conformitate cu rezoluţiile sale 
şi sub îndrumarea acestuia. Sfera de activitate a Comis-
iei se limitează la chestiuni tematice referitor la man-
datul Consiliului, şi anume promovarea şi protecţia tu-
turor drepturilor omului. Comitetul nu adoptă rezoluţii 
sau decizii, dar poate propune Consiliului în domeniul 
de aplicare al activităţii sale, aşa cum dispune Consiliul, 
sugestii pentru îmbunătăţirea în continuare a efi cienţei 
sale procedurale, precum şi alte propuneri de cercetare 
în domeniu.
În exercitarea mandatului său, Comitetul consul-
tativ este îndemnat să stabilească interacţiunea cu 
statele, instituţiile naţionale pentru drepturile omului, 
organizaţiile non-guvernamentale şi alte entităţi ale 
societăţii civile, în conformitate cu modalităţile de lu-
cru ale Consiliului. Consiliul poate solicita Comitetului 
Consultativ să îndeplinească anumite sarcini care ar 
putea fi  realizate în mod colectiv, prin intermediul unei 
echipe mai mici sau individual. Comitetul consultativ 
va prezenta Consiliului un raport privind eforturile de-
puse. Membrii Comitetului consultativ sunt încurajaţi 
să comunice între sesiuni, individual sau în echipe. Cu 
toate acestea, Comitetul consultativ nu poate stabili 
organisme subsidiare, cu excepţia cazului în care Con-
siliul îl autorizează să facă acest lucru. 
La 15 aprilie 2010, Consiliul a solicitat Comitetului 
consultativ pregătirea unui proiect de declaraţie inti-
tulată „Declaraţia Naţiunilor Unite privind educaţia în 
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domeniul drepturilor omului şi formare profesională”, 
propunîndu-i ca în acest scop să solicite opiniile state-
lor membre, organizaţiilor internaţionale şi regionale, 
Ofi ciului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile 
Omului, instituţiilor naţionale pentru drepturile omu-
lui, precum şi organizaţiilor societăţii civile, inclusiv or-
ganizaţiilor non-guvernamentale, cu privire la elemen-
tele posibile ale conţinutului acestui document.
În cadrul sesiunii 13 din aprilie 2010, Consiliul a adop-
tat Rezoluţia 13/4 care a salutat prezentarea de către 
Comitetul Consultativ a studiului preliminar privind 
discriminarea în contextul dreptului la hrană şi a so-
licitat acestuia continuarea eforturilor în direcţia dată, 
propunîndu-i să efectueze un studiu preliminar refe-
ritor la modalităţile şi mijloacele pentru consolidarea 
drepturilor persoanelor care lucrează în zonele rurale, 
inclusiv ale femeilor. 
În ianuarie 2010, în cadrul Comitetului a avut loc un 
schimb de opinii cu un reprezentant al Grupului de lu-
cru asupra unui studiu privind dispariţiile forţate sau 
involuntare, care a fost transmis Consiliului pentru 
examinare. 
Potrivit Rezoluţiei 5/1 a Consiliului, Comitetul con-
sultativ se convoacă în maxim două sesiuni pentru cel 
mult 10 zile lucrătoare pe an. Sesiunile suplimenta-
re pot fi  programate ad-hoc cu aprobarea prealabilă a 
Consiliului. A şasea sesiune a Comitetului este progra-
mată pentru 17-21 ianuarie 2011, la Palatul Naţiunilor 
Unite. Problemele, despre care printre altele a fost sesi-
zat Comitetul în cadrul sesiunii planifi cate, se referă la 
persoanele dispărute, integrarea persoanelor cu dezabi-
lităţi, la drepturile omului şi solidaritatea internaţiona-
lă, promovarea drepturilor omului la pace, educaţia şi 
instruirea în domeniul drepturilor omului. 

Procedura plîngerilor privind încălcările 
grave a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale

„Pachetul de consolidare instituţională” include şi 
mecanismul de depunere la Consiliu de către indi-
vizi si organizaţii a plângerilor cu privire la încălcarea 
drepturilor omului. În conformitate cu Rezoluţia 5/1 a 
Consiliului, procedura respectivă este stabilită pentru a 
aborda încălcări grave şi atestate toate drepturile omu-
lui şi libertăţile fundamentale, în orice parte a lumii. 
Potrivit acestei Rezoluţii, comunicările în cauză sunt 
supuse „fi ltrului” de admisibilitate, aşa încît ele să nu fi e 
în mod evident motivate politic şi să corespundă dispo-
ziţiilor Cartei Naţiunilor Unite, Declaraţiei Universale 
a Drepturilor Omului, altor instrumente aplicabile în 
domeniu. 

Petiţionarul trebuie să descrie pretinsele încălcări, evit-
înd limbajul abuziv. Cu toate acestea, chiar dacă este 
utilizat un limbaj abuziv comunicarea poate fi  admi-
să dacă îndeplineşte celelalte criterii de admisibilitate, 
după eliminarea formulărilor respective. 
Plîngerea poate fi  depusă de orice persoană sau grup de 
persoane care pretind a fi  victime ale încălcărilor drep-
turilor omului şi a libertăţilor fundamentale, sau de ori-
ce persoană sau grup de persoane, inclusiv organizaţii 
non-guvernamentale, care acţionează cu bună-credinţă,
în conformitate cu principiile drepturilor omului, nu 
recurg la motivări politice sau contrare dispoziţiilor din 
Carta Naţiunilor Unite, afi rmă că au informaţii directe 
şi de încredere privind încălcările în cauză. Petiţia nu 
va fi  admisibilă dacă ea se bazează exclusiv pe materi-
alele din mass-media, sau se referă la un caz care pare 
să dezvăluie un model consistent de încălcări grave şi 
atestate a drepturilor omului deja abordate într-o pro-
cedură specială, de către un organism internaţional sau 
regional similar. Pretinsa victimă trebuie să epuizeze 
căile de atac interne, cu excepţia cazului în care se pare 
că măsurile respective ar fi  inefi ciente sau nejustifi cat 
de prelungite. 
Aceasta procedură este confi denţială, cu scopul de a 
consolida cooperarea cu statul în cauză. Doua grupuri 
distincte de lucru au mandatul de a examina plîngerile 
şi a aduce în atenţia Consiliului încălcări grave şi ates-
tate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamenta-
le. Ele prezintă Consiliului un raport în domeniu, cu 
recomandări referitor la acţiunile pe care acesta le-ar 
putea întreprinde. Având în vedere că procedura este 
orientată către victime şi trebuie condusă în mod con-
fi denţial şi în timp util, ambele grupuri de lucru se 
reunesc cel puţin de două ori pe an, pentru cinci zile 
lucrătoare, întru a examina cu promptitudine comu-
nicările primite, inclusiv răspunsurile statelor. La rîn-
dul său, statului membru i se solicită să depună toate 
eforturile pentru a furniza răspunsuri de fond, în una 
din limbile ofi ciale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
la oricare din cererile formulate de grupurile de lucru 
sau Consiliu. Secretariatul ţine fi şiere confi denţiale şi 
le pune la dispoziţia tuturor membrilor Consiliului cu 
cel puţin două săptămâni în avans, aşa încât să asigure 
sufi cient timp pentru luarea în considerare a datelor 
prezentate.

Procedurile speciale ONU

Consiliul continuă să colaboreze îndeaproape cu 
Procedurile speciale ONU stabilite de către fosta Co-
misie. „Procedurile speciale” este numele generic dat 
mecanismelor instituite de către Comisie şi asumat 
de către Consiliu pentru a aborda situaţii specifi ce în 
toate părţile lumii. Procedurile speciale sunt realiza-



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.1 ,  2011

5 0 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

te de o persoană (numită „Raportorul Special”, „Re-
prezentant Special al Secretarului General” , „Expert 
Independent „), sau de un grup de lucru, de obicei, 
format din cinci membri (câte unul din fi ecare regi-
une). Mandatele de Proceduri speciale sunt stabilite 
şi defi nite prin rezoluţia pentru crearea lor. Statutul 
independent al mandatului deţinătorilor este crucial 
pentru a fi  în măsură să îşi îndeplinească funcţiile lor 
cu toată imparţialitatea. 
În prezent, Procedurile speciale includ un Grup de 
Lucru privind detenţia arbitrară, Raportorul Special 
privind vânzarea copiilor, prostituţia copiilor şi por-
nografi a infantilă, Expertul Independent în domeniul 
drepturilor culturale, Grupul de lucru privind dispari-
ţiile forţate sau involuntare, Expertul Independent cu 
privire la problema drepturilor omului şi sărăcia extre-
mă, Raportorul Special privind promovarea şi prote-
jarea dreptului la libertatea de opinie şi de exprimare, 
Raportorul Special privind independenţa judecătorilor 
şi avocaţilor.
Procedurile speciale includ diverse activităţi, inclu-
siv executarea răspunsurilor la plângerile individuale, 
efectuarea de studii, oferirea de consiliere privind coo-
perarea tehnică la nivel de ţară, angajarea în acţiuni de 
promovare în general. Cele mai multe Proceduri speci-
ale primesc informaţii cu privire la acuzaţiile specifi ce 
de încălcare a drepturilor omului şi expediază urgent 
apeluri sau scrisori guvernelor pentru clarifi care. De-
ţinătorii de mandate, de asemenea, pot efectua vizite 
de ţară ca să investigheze situaţia drepturilor omului la 
nivel naţional. 
Raportorul special privind tortura şi alte tratamente 
sau pedepse inumane sau degradante şi Raportorul 
privind violenţa împotriva femeilor au vizitat Repu-
blica Moldova în perioada 4-11 iulie 2008, inclusiv 
regiunea din partea stîngă a Nistrului. Recomandările 
formulate de către Raportorul special privind tortura 
şi alte tratamente sau pedepse inumane sau degradan-
te în rezultatul vizitei s-au referit la durata excesivă a 
detenţiei aplicată de către organele de poliţie, practici-
le pe larg răspândite de aplicare a torturii în custodia 
poliţiei şi probele obţinute prin tortură, violenţa din-
tre deţinuţi în instituţiile în subordinea ministerului 
Justiţiei, verifi carea superfi cială a stării sănătăţii în 
detenţie, accesul îngrădit la expertiza medico-legală 
independentă, accesul limitat la apărător şi asistenţa 
legală în cazurile de tortură, inefi cienţa mecanismu-
lui de investigare a plîngerilor de tortură, condiţiile 
inumane de detenţie, lipsa mecanismelor de monito-
rizare şi de investigare a plîngerilor privind cazurile 
de tortură din Transnistria şi aplicarea carcerei faţă de 
persoanele condamnate la moarte sau la detenţiune 
pe viaţă în Transnistria. Raportorul privind violenţa 

împotriva femeilor a constatat, pe de altă parte, atitu-
dinea discriminatorie faţă de femei şi vulnerabilitatea 
crescîndă a femeilor faţă de abuz şi violenţă, inclusiv 
violenţa domestică. 
Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului 
asigură aceste mecanisme cu personal, suport logistic 
pentru îndeplinirea mandatelor lor.
La mandatele tematice se apelează de obicei pentru a 
examina, a monitoriza, consilia şi publica raportul pri-
vind situaţii de drepturile omului în anumite ţări sau te-
ritorii, cunoscute sub numele de „mandate de ţară”, sau 
a fenomenelor majore de încălcare a drepturilor omului 
la nivel mondial, cunoscute sub numele de ”mandate te-
matice”. În prezent, sunt instituite 31 mandate tematice 
şi 8 de ţară. Mandatele tematice au o durată de trei ani, 
iar cele de ţară − de un an. Mandatele trebuie să ofere 
întotdeauna o perspectivă clară de un nivel crescut de 
protecţie a drepturilor omului, acordând o atenţie egală 
tuturor drepturilor omului. 
Soldul de mandate tematice ar trebui să refl ecte impor-
tanţa egală larg acceptată a drepturilor civile, politice, 
economice, sociale şi culturale, inclusiv a dreptului la 
dezvoltare. În cadrul ONU sunt identifi cate permanent 
zonele care constituie lacune tematice, fi ind propuse 
soluţii inclusiv prin alte mijloace decît crearea de man-
date speciale de proceduri, cum ar fi  extinderea man-
datelor existente. Orice fuzionare de mandate are în 
vedere conţinutul şi funcţiile predominante ale fi ecărui 
mandat, precum şi volumul de muncă al deţinătorilor 
de mandate individuale. 

Republica Moldova membru a Consiliului

La 13 mai 2010, în urma alegerilor în Adunarea Ge-
nerală ONU, la New York, cu votul a 175 de ţări, Re-
publica Moldova a fost aleasă prima dată membru al 
Consiliului pentru perioada 2010-2013. Ţara noastră 
şi-a prezentat candidatura în 2006. Potrivit Rezoluţiei 
60/251 adoptate de Adunarea Generală, Reprezentan-
tul permanent al Republicii Moldova la ONU a trans-
mis la 10 martie 2010 Preşedintelui Adunării Generale 
Scrisoarea privind asumarea benevolă a obligaţiilor 
şi promisiunea de a contribui la cauza de promovare 
şi apărare a drepturilor omului. Astfel, statul nostru 
şi-a susţinut candidatura şi a demonstrat importanţa 
standardelor reprezentate de Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului în cadrul politicilor naţionale, cît 
şi implicarea în promovarea drepturilor omului în plan 
regional.
În cadrul aceleaşi sesiuni de lucru în Consiliu au fost 
alese Angola, Ecuador, Guatemala, Jamahiria Arabă Li-
biană, Malaezia, Maldive, Mauritania, Polonia, Qatar, 
Spania, Elveţia, Th ailanda şi Uganda.
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